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Неколку важни академски настани коишто ги отсликуваат активностите на 
Универзитетот го одбележаа периодот меѓу два броја на нашето и ваше списание 
Универзитетски глас. 

На 162 седница на Универзитетскиот сенат усвоен е Статутот на УКЛО во 
согласност со новиот Закон за високото образование, со решенија  како одговор 
на новите предизвици, а во функција на кадрите, на студентите.

Истовремено, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола усвои и 
Стратегија за развој како базичен развоен документ усогласен  со мисијата и 
визијата на УКЛО.

Ве препуштаме на настаните, активностите и воннаставните случувања  како 
делови од целосната слика за функционирањето на нашиот и ваш УКЛО. 

Почитувани читатели,

Прегледот-актуелности од УКЛО опфаќа и рубрики за активности на нашите 
кадри и студентите, зборуваме и за Конкурсот за најдобар истражувачки труд и 
есеј и за други теми.

Покрај усвојување на највисокиот акт што го дефинира работењето на 
Универзитетот во сите негови домени, утврдени се и други акти коишто се од 
суштествено значење за работата и функционирањето на единиците на УКЛО и на 
Универзитетот во целина.
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Почетокот на новата академска година, 1 
октомври 2018 година, на сите единици на 
УКЛО  се одбележа со одржување  на првиот 
академски час во присуството на Ректорот и  
истакнати гости и пријатели на УКЛО. 
На настаните во две универзитетски средини, 
Економскиот факултет во Прилеп и 
Техничкиот факултет во Битола обраќања до 
новата генерација студенти имаа Ректорот на 
УКЛО,  проф. д-р Сашо Коруновски и Заменик 
министерот за образование и наука, проф. д-р 
Петар Атаносов.
Првиот академски час на Економскиот 
факултет беше во знакот на  неколку 
почетоци. Освен  стартот на студиите за 
новата, 58. генерација студенти на  
Економскиот факултет, деканот Оџаклиеска 
истовремено го имаше првиот работен ден на 
функцијата декан на факултетот. Во топлото 
добредојде до студентите таа истакна дека:

„...низ академските програми коишто 
кореспондираат со развојните трендови во 
земјата и надвор од неа, Економскиот 
факулетет го нуди сопственото искуство 
во преносот на знаење што ќе може да се 
имплементира при исполнувањето на 
професионалните амбиции. Денеска ја 
примивме новата генерација студенти кои 
во наредните 4 години ќе се стекнуваат со 
знаења од областа на економската наука, 
менаџментот, бизнисот и информатичките 
технологии. Економскиот факултет 6 
децении континуирано ги развива своите 
п о т е н ц и ј а л и ,  в г р а д у в а ј ќ и  г и  
достигнувањата на економската наука во 
едукативниот процес.  Студиските 
програми на Факултетот се атрактивни и 
п р и л а г о д е н и  н а  п о т р е б и т е  н а  
стопанството, а наставниот кадар целосно 
е посветен на усовршување на занењата на  
студентите, со примена на најсовремени 
наставни методи Наша цел е да ве научиме 
да станете успешни во имплементирањето 
на економското знаење во сè поизразените 
компетитивни услови“. 

Одржан првиот академски час  на УКЛО

4

КОН НОВИОТ 
ПОЧЕТОК 
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Одржан првиот академски час  на УКЛО

Новиот академски почеток и новата управа 
беа поздравени и од градоначалникот на 
Прилеп, др. Илија Јованоски кој се приклучи 
кон желбите за успешна едукација и личен 
развој на студентите. 
“Да бидете вооружени со знаења, да бидете 
достоинствени репрезенти на оваа високо-
образована инсититуција и идни дипломци, 
на Економскиот факултет во Прилеп, кои со 
своите квалитети и капацитети ќе си 
отворат себеси врата во прилепското и 
македонското стопанство. Заложбите на 
Економскиот факултет и на Општина 
Прилеп се, од оваа институција да 
излегуваат современи кадри, одлични 
познавачи на економските науки, кои ќе 
конкурираат на своите врсници од другите 
европски земји“. Заменик министерот за 
образование и наука, проф. д-р Петар 
Атанасов осврнувајќи се кон важноста на 
моментот зборуваше за перспективите на  
едукацијата и нејзиното значење: 

„Ние како Универзитет, често зборуваме 
дека сме општествено одговорни, било 
преку образовањето кадри или со 
поврзувањето со други институции, како 
бизнис секторот. Затоа заеднички треба да 
направиме овие млади луѓе да ја добијат 
својата заслужена перспектива“.

На настанот, обраќање имаше и Ректорот, 
проф. д-р Сашо Коруновски: 

„Први октомври го вративме како прв 
академски ден со новиот Закон за високо 
образование и се надеваме дека сите оние 
концепти во Законот полека ќе станат 
реалност и стварност. На  Универзитет со 
нови близу 1400 студенти, бруцоши им ја 
честитаме новата студентска година, со 
желба високото образование да стане 
расадник на млади луѓе кои ќе нè водат 
напред, и во иднина ќе ги преземат своите 
обврски за да Република Македонија стане 
едно просперитетно општество. Наша 
главна политичка цел е на младите да им 
обезбедиме што повеќе развој, што подобро 
и поквалитетно образование за да останат 
овде, а и оние што се надвор, најдобрите да 
ги вратиме. Државата може многу да 
помогне, и секако преку студентите, 
професорите, преку универзитетите 
заедно да ја градиме Република Македонија“. 

КОН НОВИОТ 
ПОЧЕТОК 
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И на церемонијата одржана на Техничкиот 
факултет студентите беа поздравени од 
деканот на факултетот, проф. д-р Стојанче 
Нусев којшто укажа на значењето и улогата на 
техничките науки и на Tехничкиот факултет: 
„Овој факултет е извор на стручни кадри кои 
се вклучуваат во производните процеси и на 
домашниот и на надворешниот пазар на труд. 
Овој Факултет е значаен и за развојот на 
економијата во целина. Инженерскиот кадар е 
носечка развојна сила во секоја држава“.  

На свечениот академски час му беше 
доделена благодарница на директорот на АД 
ЕЛЕМ Подружните „РЕК Битола“, Васко 
Ковачевски, во знак на признание и 
благодарност за 15 доделени стипендии за 
студентите на Техничкиот факултет, како и за 
поддршката која овој комбинат им ја дава на 
веќе дипломираните студенти, преку 
вработување на инженерскиот кадар.
Посебна чест на студентите им беше укажана 
со обраќањето на Заменик министерот за 
образование и наука проф. д-р Петар 
Атанасов, којшто укажа на некои новини 
поврзани законските измени. Ректорот на 
УКЛО, проф. д-р Сашо Коруновски, покрај 
останатите поенти во своето обраќање, 
изрази надеж дека сите студенти кои своето 
о б р а з о в а н и е  ќ е  го  п р од ол ж ат  н а  
Универзитетот, ќе бидат задоволни од трудот и 
напорот на целиот универзитетски кадар. 

Инаку, Универзитетот, секоја година, 
обезбедува стипендии за 11 најдобро 
рангирани студенти запишани по прв пат во 
прва  година на единиците во неговиот состав. 
И градоначалникот на Битола, м-р Наташа 
Петровска  во честитките по повод 
академскиот почеток за успешна студиска 
година истакна дека:                         “ ...нема 
ништо позначајно од тоа во младешките 
години да се вградува знаење што ќе ги 
подготви да се справат во животот со сите 
предизвици и да бидат корисни за себе и да 
п р и о д о н е с у в а а т  в о  р а з в о ј о т  н а  
општествената заедница“.

6

Одржан првиот академски час  на УКЛО

КОН НОВИОТ 
ПОЧЕТОК 
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Oд работата на органите и телата на УКЛО

Во периодот од излегувањето на последниот 
број на универзитетското гласило, органите и 
телата на УКЛО реализираа бројни 
активности. На повеќе седници на Управата, 
Сенатот,  на  посто јаните комисии и  
новоформираните работни тела беа усвоени 
неколку битни документи. Во агендата беа 
Стратегијата за развој на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ - Битола (2018-2022) и 
Акцискиот план. Стратегијата на УКЛО 
претставува клучен акт што ги дефинира 
општите насоки и правци на дејствување, со 
посочени подрачја на делување утврдени со 
Акцискиот план, во согласност со мисијата и 
визијата на УКЛО. Исто така, за одбележување 
се донесените 8 правилници и 3 упатства 
усогласени со новата законска регулатива. 
Изработката на голем број нормативни акти и 
документи се одвиваше навремено, според 
роковите утврдени во Законот. 

Наведените активности во најголем дел беа 
иницирани, креирани и координирани пред сé 
од Ректорот, надлежните проректори и 
Генералниот секретар, при што како логистика 
низ соодветно делување е постигната и со 
ангажманот на вработените во Централната 
стручна и административна служба. 

АКТИВНОСТИ
УКЛО

„Св. Климент Охридски”- Битола
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Прво психолошко советувалиште за студентите на УКЛО

Универзитетот „Св. Климетнт Охридски“ – 
Битола  основа прво  бесплатно 
психолошко советувалиште за студенти. 
Според предлагачите: вонр. проф. д-р 
Драгана Батиќ и д-р Гордана Ристевска-
Д и м и т р о в с к а  о с н о в н а т а  ц е л  н а  
советувалиштето е унапредување на 
менталното здравје на студентите 
преку развивање здрави животни стилови, 
негување на отпорност, како и помагање во 
разрешување на актуелните и развојни 
проблеми, особено во услови кога освен 
класични психијатриски установи и 
приватна пракса, во Македонија не 
постојат психолошки советувалишта каде 
студентите би можеле да се обратат за 
разговор и разрешување на некои свои 
интимни проблеми.

Психолошкото советувалиште  на студентите 
ќе им обезбедува помош во совладување на 
тешкотиите за снаоѓање во средината во која 
живеат/делуваат –семејството, факултетот и 
општеството воопшто, како и во успешното 
о с т ва ру ва њ е  н а  е м о ц и о н а л н и те  и  
соци јалните  односи  и  сопствената  
и н д и в и д у а л н о с т  и  с а м о с т о ј н о с т.  
Прилагодувањето кон  новата средина, 
недоволно развиените стратегии на учење и 
неуспехот во студирањето,  психичките 
потешкотии (анксиозност, депресивно 
расположение, ниско самопочитување) како и  
тешкотиите кои потекнуваат од социјалната 
средина (конфликти со родителите, учење на 
партнерските односи итн.) се теми за кои 
младите луѓе сакаат да разговараат и да 
добијат стручна психолошка помош. 

ПРЕВЕНЦИЈА, 
ЗА КВАЛИТЕТНО 
СТУДИРАЊЕ

Нова и инвентивна универзитетска активност на УКЛО

„Св. Климент Охридски”- Битола
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- Советувалиштето, работејќи со 
студентите, индиректно помага на 
заедницата и стопанството, преку 
зајакнување на човечките ресурси на 
идните вработени.

- Советувалиштето ќе придонесе за 
личниот развој и добросостојба на 
студентите, има потенцијал да се 
развие во сервис што ќе ги подобри 
можностите  на  ст удентите  за  
вработување и генерално ќе им 
помогне максимално да ги искористат 
своите лични потенцијали. 

Воспоставувањето на психолошко студентско 
советувалиште е нова и инвентивна 
универзитетска активност, која сама по себе е 
непрофитна. Користа од вакво студентско 
советувалиште за УКЛО и за студентската 
популација е повеќенасочна:

- Советувалиштето ќе ја прошири 
понудата на активности на КРЕДО 
ц е н т а р о т  п р и  У К Л О ,  с о  ш т о  
У н и в е р з и т е т о т  с е  р а з в и в а ,  
искористувајќи ги своите човечки 
ресурси.

Инаку, на ниво на единици вакви 
советувалишта за усовршување на вештини 
за квалитетно студирање и понатамошно 
животно напредување, како и превенција на 
проблемите на менталното здравје ,  
советувалишта за студенти има на Факулетот 
за безбедност во Скопје, Факултетот за 
туризам и угостителство во Охрид и Високата 
медицинска школа во Битола. 

Прво психолошко советувалиште за студентите на УКЛО

ПРЕВЕНЦИЈА, 
ЗА КВАЛИТЕТНО 
СТУДИРАЊЕ„Св. Климент Охридски”- Битола
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Прво психолошко советувалиште за студентите на УКЛО

ПРЕВЕНЦИЈА, 
ЗА КВАЛИТЕТНО 
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Од 19.10-21.10.2018 во Битола се одржа 

меѓународната научна конференција 

„Безбедносни ,  политички  и  правни  

предизвици на современиот свет“ во 

организација на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ - Битола, Факултетот за безбедност 

- Скопје и Правниот факултет - Кичево, со 

финансиска поддршка на Фондацијата Ханс 

Зајдел. 

На Kонференцијата учество со свои трудови 

зедоа професори од земјата, но и од повеќе 

земји од регионот и Европа.На свеченото 

отворање на 19.10.2018 година, свое 

обраќање имаа Ректорот на Универзитетот 

„Св. Климент Охридски“ – Битола; НЕ 

Заменикот амбасадор на Сојузна Република 

Ге р м а н и ј а ,  г - д и н от  П ет е р  Ш а л е р ;  

регионалниот директор на фондацијата Ханс 

Зајдел за Југоисточна Европа, г-динот Клаус 

Фисингер; деканот на Факултетот за 

безбедност, вонр. проф. д-р Никола Дујовски; 

деканот на Правниот факултет, вонр. проф. д-

р Горан Илиќ како  и градоначалничката на 

општина Битола, м-р Наташа Петровска. На 

свеченото отворање присуствуваа гости од 

јавниот и академскиот живот во градот 

Битола.

Одржана меѓународна научна конференција „Безбедносни, 
политички и правни предизвици на современиот свет“
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Во својство на домаќин, Ректорот на УКЛО, 

проф. д-р Сашо Коруновски се осврна кон 

значењето на научната конференција којашто 

расветлува  актуелна и атрактивна тематика: 

„Вашето бројно присуство и учество, 

темите на вашиот научен интерес и 

интересните наслови на вашите излагања 

најдобро ја афирмираат намерата на сите 

нас како организатори и ја манифестираат 

желбата да придонесете за  успешноста на 

настанот. Со тоа сите заеднички 

придонесуваме за важноста и значењето на 

УКЛО, на Правниот и  Факултетот за 

безбедност и на поводот што нè 

обединува.А во основата на овој повод е една 

од стратегиските цели на Универзитетот, 

еден од приоритетите во неговиот развој, а 

тоа е фокусот кон научно-истражувачката 

работа. 

А во основата на овој повод е една од 

стратегиските цели на Универзитетот, 

еден од приоритетите во неговиот развој, а 

тоа е фокусот кон научно-истражувачката 

работа.  И оваа конференција, како и 

другите форми низ кои континуирано се 

е к с п о н и р а  и  п р о м о в и р а  н ау к а т а ,  

претставува можност за надоградување на 

постоечките научни искуства и сознанија, за 

продлабочени размени на знаења и вештини 

со сите субјекти и заинтересирани страни 

коишто со својата посветеност се 

незаобиколен дел  на комплексниот и толку 

специфичен  научно-истражувачки  

процес.Немерлив е  придонесот на 

конференциите од овој вид не само во 

академските средини кадешто се развива 

еден корпус од карактеристични наставно-

научни дисциплини, туку и на едно пошироко 

ниво и тоа не само во нашата земја, за што 

најилустративно говори пројавениот 

интерес на излагачи од странство. Низ 

вашето неколкудневно дружење, низ 

вашите разговори, размени вие го градите 

оној посебен поглед на многубројните 

прашања,  проблеми  и  предизвици  

карактеристични за многу актуелни 

општествени состојби и проблеми, 

предизвици и перспективи. А тие се 

заеднички. И тоа е современиот свет.

Одржана меѓународна научна конференција „Безбедносни, 
политички и правни предизвици на современиот свет“
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По свеченото отворање на меѓународната 

конференција се одржа пленарна сесија на 

која свои презентации имаа проф. д-р Маркус 

Бемер од Универзитетот во Бамберг, Сојузна 

Република Германија на тема: „Македонија – 

дебатите за државното име низ призмата на 

германските медиуми“; и проф. д-р Татјана 

Дронзина од Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ во Софија, Република Бугарија, на 

т е м а :  „ С о в р е м е н и т е  к о н фл и к т и  и  

безбедносни предизвици за Балканот“.

Трудовите се публикувани во Зборник во два 

тома, издавач е Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола.

Во наредните два работни дена од 

Конференцијата, беа одржани 9 панели на кои 

учесниците ги презентираа резултатите од 

своите истражувања. Панелите се однесуваа 

на теми поврзани со безбедносните, 

политичките и правните предизвици на 

современиот свет и Република Македонија, 

односно на владеењето на правото, 

демократијата, полицијата и човековите 

права; националната и меѓународната 

безбедност; криминолошките истражувања; 

криминалистиката;  интеграцијата во 

Европската унија, правните и политичките 

перспективи и предизвици кон патот за 

побезбедна Европа; како и улогата на 

м е д и у м и т е  и  к о м у н и к а ц и ј а т а  в о  

меѓународната соработка и зацврстувањето 

на капацитетите на државните органи и 

с п о с о б н о с т а  з а  с п р е ч у в а њ е  н а  

криминалитетот.

Одржана меѓународна научна конференција „Безбедносни, 
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Втората меѓународна конференција  
„Транспортот во денешното општество“, под 
г е н е р а л н о  п о к р о в и т е л с т в о  н а  
Министерството за транспорт и врски и 
покровителство на општина Битола,  се одржа 
од 17 до 19 мај 2018 година на Техничкиот 
факултет во Битола. Почетокот на работењето 
на Конференцијата беше означен од страна 
на Министерот за транспорт и врски, господин 
Г о р а н  С у г а р е с к и . А г е н д а т а  н а  
Конференцијата, покрај презентација на 
пристигнатите трудови, ја сочинуваа и 
гостувачките предавања. Дополнително, 
студентите од првиот циклус на студии, 
заедно со нивните ментори, имаа можност, 
преку постер презентација да ги претстават 
с в о и т е  с е м и н а р с к и  и  д и п л о м с к и  
работи.Презентирањето на резултатите од 
научната и стручната работа, содржани во 
седумдесет и еден труд со позитивна 
рецензија од два рецензенти, (еден од 
Македонија и еден од странство), беше 
распоредено во текот на два дена,17 и 18 мај 
2018. 

На тој начин, во склад и со насловот на 
Конференцијата, учесници од државата, 
регионот и Европа, имаа можност да разменат 
знаења и искуства потребни за надминување 
на бројните предизвици со кои се соочуваат 
денешните општества, а кога станува збор за 
областа сообраќај и транспорт (сообраќаен 
метеж, отежнато паркирање, загадување на 
животната средина, намалена безбедност на 
сообраќајот, потреба од натамошен развој на 
различни видови на јавен превоз,пешачки и 
велосипедски сообраќај).Третиот ден, 19 мај 
беше наменет за дружење на учесниците и 
посета на градот Охрид.

Позитивен импулс во организацијата и 
р е а л и з а ц и ј ата  н а  н а с та н от,  п р е к у  
промовирање на истиот и помош при 
рецензирањето на пристигнатите трудови, 
дадоа и деветте коорганизатори: Сообраќаен 
факултет-Белград, Факултет за сообраќајни 
н а у к и - З а г р е б ,  У н и в е р з и т е т  з а  
транспорт„Тодор Каблешков“- Софија, 
Факултет за технички науки-Нови Сад, 
Ф а к у л т е т  з а  т р а н с п о р т н и  н а у к и -
Прага,Факултет за поморство и транспорт-
Порторож, Сообраќаен факултет-Добој, како и 
Воената Aкадемија „Генерал Михаило 
Апостолски“ - Скопје.

Втора меѓународна конференција од областа сообраќај и 
транспорт
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Примената на науката во стручното работење 
е тема која перманентно побудува голем 
и н т е р е с .  В о  т а а  н а с о к а  б е а  и  
презентациите:"ALTPRO INDUSI autostop 
system RAS8385", на фирмата ALTPRO од 
Загреб, чија основна дејност е развој и 
производство на сигнално – сигурносна 
о п р е м а  з а  ж е л е з н и ч к и  в о з и л а  и  
инфраструктура; "Мy Road", претставена од 
страна на Росана Петревска, АМСМ Скопје, а 
во врска со обележјата на проектот наменет за 
примена на мобилна апликација и web 
платформа при пријавување на оштетувања 
вдолж патната мрежа на Република 
Македонија;"Construction of Traffic Signs, 
Macedonian Rule-book for traffic signs – how to go 
further?"во која Ѓорѓи Ѓорѓиевски од фирмата 
Технодидак та  Штип ,  се  осврна  на  
современите постапки за изработка на 
сообраќајни знаци, како и потребата од 
вклучување на дополнителни одредби во 
националниот правилник.

Својата долгогодишна научна работа ја 
претстави и проф. Никола Крстаноски, од 
Факултетот домаќин на настанот, преку 
промоција на книгата "Rapid Transit Line 
Performance Analysis: A Stochastic Approach". 
( ). www.amazon.com

Господин Градимир Стефановиќ, Transport 
Consultancy London, United Kingdom, во 
предавањето насловено како „Financing public 
transport based on PPP principles“,  се задржа 
на можностите за јавно – приватно 
партнерство во финансирањето на јавниот 
превоз; професорите од Сообраќајниот 
факултет во Белград, Славко Весковиќ, 
Сањин Милинковиќ, како и професорот 
Гордан Стојиќ од Факултетот за технички 
науки во Нови Сад, зборуваа за примената на 
методот на симулација во железничкиот 
сообраќај, ("History of Development of Railway 
Simulation"), додека професорот Душан 
Младеновиќ, (Сообраќаен факултет Белград) 
ги претстави особините на ICT технологиите а 
со цел за постигнување на повисок степен на 
транспортно поврзување меѓу земјите од 
Западен Балкан.("Technical Assistance to 
Connect iv i ty  in  the  Western  Balkans") .  

Гостувачките предавања и неколкуте 
презентации, реализирани од еминентни 
научни и стручни работници, дадоа посебен 
придонес во напорите за претставување на 
различните, актуелни приоди во решавањето 
на споменатите тековни проблеми во областа 
с о о б р а ќ а ј  и  т р а н с п о р т .
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претседател на организациониот одбор на 

 Во согласност со интернет страницата на 
Конференцијата, ( ), трудовите ttsconference.org

ќе добијат  UDC (Universa l  Dec imal  
Classification) и DOI (Digital Object Identifier) 
броеви и ќе бидат објавени во Зборник 
посебно подготвен по повод одржувањето на 
настанот. Исто така, одредени трудови, 
(преуредени, дополнети, модифицирани), ќе 
бидат објавени во меѓународни списанија, на 
предлог на комисија составена од наставници 
на Техничкиот факултет и високообразовните 
институции – коорганизатори на настанот.

Марија Маленковска Тодорова

Конференцијата "Transport for Today's Society"
Teхнички факултет Битола

Втора меѓународна конференција од областа сообраќај и 
транспорт

Технички факултет – Битола е членка на 
европската платформа за транспортни науки. 
(European Platform for Transport Sciences). 
Генералниот секретар на платформата, 
господинот Sebastian Belz, беше гостин на 
Конференцијата и одржа предавање во кое 
беше ставен акцент на транснационалниот 
пристап во јакнењето на европската 
транспортна култура.

МЕЃУНАРОДНИ 
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На 15.11.2018 година  свое предавање на 
тема: „Професијата дипломат и нејзините 
предизвици“ одржа заменикот амбасадор на 
Сојузна Република Германија, д-р Петер 
Шалер. По интересното презентација на 
неговото долгогодишно искуство како 
дипломат, присутните-бројните студенти и 
академски кадри имаа можност да постават 
прашања или да дискутираат за предизвиците 
на дипломатијата во современиот свет.

Предавање на Правниот факултет

НАСТАНИ, 
СЛУЧУВАЊА, 
НОВОСТИ

„Св. Климент Охридски”- Битола
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Амбасадорот на Сојузна Република Германија 

во Република Македонија, Н.Е. г-динот Томас 

Норберт Герберих на 10 октомври 2018 година 

го посети Универзитетот „Св Климент 

Охридски“- Битола. 

И двајцата соговорници се сложија дека 

станува збор за една континуирана соработка 

којашто бележи позитивни искуства и 

резултати. Но, исто така се сложија дека 

секогаш може подобро и повеќе, особено во 

академските и научно-истражувачките 

соработки каде има интересни перспективи. 

За време на посетата, високиот германски 

гостин со својот  домаќин, Ректорот, проф. д-р 

Сашо Коруноски разменија информации за 

соработката помеѓу УКЛО и германските 

универзитети. Меѓу другото, се зборуваше и за 

можностите за соработката со различните 

германски фондациии и  асоцијации.

Во овој контекст германскиот Амбасадор се 

и н т е р е с и р а ш е  з а  с т р у к т у р а т а  н а  

Универзитетот, приоритетите во развојот и 

уште еднаш ја потврди секогаш присутната 

поддршка од Амбасадата за одржување на 

постоечките и за развивање нови форми на 

соработка. Меѓу примерите и позитивните 

практики на поврзување Ректорот се осврна 

кон соработките со универзитетите во 

Б а м б е р г  и  Е б е р с в а л д е ,  н а у ч н ат а  

конференција која се одржува со поддршка на 

Фондацијата Хајнц Зајдел и особено тоа што 

УКЛО во своето досегашно постоење има 

потпишано четири билатерални договори и 

д о п о л н и т е л н и  п е т  Е р а з м у с +  

интеринституционални договори со  

германски универзитети.

ГЕРМАНСКИОТ АМБАСАДОР  ВО ПОСЕТА НА УКЛО

НАСТАНИ, 
СЛУЧУВАЊА, 
НОВОСТИ

„Св. Климент Охридски”- Битола
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Ученици од Средното општинско економско 
училиште ,,Јане Сандански” од Битола, 
заедно со нивниот наставник Мирјана 
Лозановска, на 13.11.2018 беа гости на 
Универзитетското радио УКЛО ФМ – Битола. 
Целта на посетата беше да се поврзат 
теоретските со практичните знаења од 
областа на медиумската комуникација и 
користењето на радиото како медиум за 
реклама.

Учениците имаа можност да видат нешто ново 
и одблиску да се запознаат со работата на 
радиото како еден од најстарите медиуми во 
светот. Задоволни од посетата, дел од нив 
изразија желба да се вклучат во работата на 
УКЛО ФМ како соработници и да се стекнат со 
дополнителни вештини и искуство.

Ученици од Економското училиште во Битола во 
посета на УКЛО ФМ

Медиумска култура

НАСТАНИ, СЛУЧУВАЊА, 
НОВОСТИ
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„Ние сме визуелни!“ е поттик во обидот за 
искористување на моќта на аудио-визуелниот 
медиум како помошно образовно средство во 
с т е к н у в а њ ет о ,  к а н а л и з и р а њ ет о  и  
пренесувањето на релевантни и „здрави“ 
информации, знаења, ставови и вредности 
коишто водат кон искуствено осознавање на 
комплексниот систем на човековите права. 

На три единици на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ – Битола: Правниот 

факултет, Факултетот за информатички и 

комуникациски технологии и на Педагошкиот 

факултет, во соработка со  Здружението за 

граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола се 

реализирани  работилници „Ние сме 

визуелни“. 

За време на работилниците се прикажаа 

филмови на теми: детски права, право на 

образование, социјализација, етичко 

однесување и друго. Исто така, за време на 

работилниците ФОРУМ 16 сподели 

информации за формирањето на првата кино 

ќелија во Македонија, наречена КиноБит, како 

дел од светското Кино движење кое значи 

продукција на кратки филмови во кратко 

време (24 до 72 часа).  Оваа кино ќелија во 

октомври 2018 година ќе го организира првото 

Кино Кабаре во Битола, односно првата 

продукција на вакви кратки филмови 

изработени за кратко време, а кои ќе 

адресираат теми поврзани токму со 

човековите права.  Имено, на УКЛО, во 

периодот од 5 до 7 октомври ќе одржи обука за 

20-тина млади луѓе на возраст од 18 до 30 

години за човекови права и за изработка на 

филмови. Тогаш ќе се формираат тимови кои 

во периодот од 12 до 14 октомври за време на 

Кино Кабаре Битола 2018 ќе ги изработат и 

прикажат кратките филмови. 
Повикот за учесници на овој настан ќе биде 
објавен во септември. 

Соработкта на УКЛО со Здружението за 
граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола е меѓу 
успешните примери за поврзување на 
Универзитетот со другите субјекти, особено оние 
со граѓански и невладин предзнак.  

На неколку единици на УКЛО одржани работилници за моќта на аудио-
визуелните медиуми како помошно образовно средство 

ПОЗИТИВНИ УКЛО ИСКУСТВА
НОВОСТИ
НАСТАНИ, СЛУЧУВАЊА,

„Св. Климент Охридски”- Битола
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Новата академска година за студентите 
сместени во Студентскиот дом во Битола 
започна со пријатна вест. Напорите за 
перманентно подбрување на условите се 
остваруваат. Имено, за  68 студенти кои 
студиите ги реализираат на некоја од 
единиците на УКЛО во Битола, а доаѓаат од 
други места од државата, на располагање, 
покрај другите просторни услови им е 
реновираниот блок Ц во Студентскиот дом 
„Кочо Рацин“.  Студентскиот дом „Кочо Рацин“ располага со 

385 легла, распоредени во четири објекти, а 
еден од нив е и реновираниот блок Ц. 

Реновираниот блок Ц има машки и женски дел. 
Сместување во секоја соба е обезбедено за 
две лица, со  комплетно уреден простор. 
„Иднината е во нашите млади и наша должнот 
и обврска е да им обезбедиме подобри услови 
за нивно образование. Блокот Ц ќе ги 
сместува апсолвентите на факултетските 
единици. Во иднина планираме да ги 
реновираме и останатите три блока со помош 
на ресорното Министерство за образование и 
наука, Собранието и Владата на Република 
Македонија“, истакна директорката на Домот 
Соња Карапец.

Подобрувањето на услови за престој како 
важен дел од студентското живеење и 
едукација,  покрај другите официјални гости го 
поздрави и Ректорот на УКЛО, проф. д-р Сашо 
Коруновски, кој ја истакна стратешката 
заложба на Универзитетот за перманента 
поддршка на студентите при што, покрај 
квалитетот на нивното живеење  ќе се 
унапредува и нивното учество во бројни 
воннаставни активности.

Реновиран блокот Ц во Студентскиот дом во Битола 

НАСТАНИ, 
СЛУЧУВАЊА, 
НОВОСТИ

„Св. Климент Охридски”- Битола
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Во организаци ја  на  Факултетот  за  

информатички и комуникациски технологии – 

Битола и Македонското научно друштво од 

Битола, во просториите на Факултетот беше 

одбележан 10 ноември, Светскиот ден на 

науката.,,Горди сме што сме едни од ретките 

што се вклучивме во одбележувањето на 

Светскиот ден на науката. 

 Науката како и секогаш е на маргините на 

општеството и многу малку институции се 

сеќаваат дека таа е многу битен елемент за 

развојот на секое општество, и го забораваат 

овој ден, воспоставен од УНЕСКО”, рече 

деканот на Факултетот за информатички и 

телекомуникациски технологии од Битола 

проф. д-р Игор Неделковки. Притоа тој изрази 

надеж дека  во наредниот период Факултетот 

и инфраструктурно ќе биде водечка сила на 

научниот развој во регионот, посебно во 

сферата на информатичките науки. Дел од 

новата зграда, во која ќе има и повеќе 

современи лаборатории, е веќе во завршна 

фаза. Таа ќе располага со околу 2000 метри 

квадратни кои ќе бидат опремени со 

најсовремени лаборатории, па деканот 

Неделковски се надева дека идната година 

Светскиот ден на науката на ФИКТ ќе биде 

одбележан во уште поголем обем и не само со 

печатени и виртуелни презентации, туку и со 

презентации на научно-истражувачката 

опрема.

ФИКТ за  Светскиот ден на науката

НАСТАНИ, 
СЛУЧУВАЊА, 
НОВОСТИ

„Св. Климент Охридски”- Битола
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ФИКТ за  Светскиот ден на науката

„Да се подобри третманот на науката, да се 

почитуваат истражувањата и резултатите на 

научниците и научниците истражувањата да 

ги прават разбирливи и релевантни“, беа 

пораките кои што ги упати Претседателот на 

Македонското научно друштво од Битола 

проф. д-р Марјан Танушевски  по повод 

Светскиот ден на науката. ,,Најстарото 

здружение во Република Македонија коешто 

скоро 60 години е посветено на науката и 

уметноста, со посебен мотив пристапи кон 

одбележување на Светскиот ден на науката, а 

дополнителна  провок аци ја  беше и  

годинашното мото ,,Науката – човеково 

право”. А ако е веќе човеково право тогаш 

треба посветено да работиме и да се 

ангажираме трошејќи или вложувајќи од 

нашата енергија кон тоа човеково право, 

затоа што сме уверени дека науката генерира 

нова енергија.” рече Танушевски.

Пред присутните гости нa ФИКТ беа 

претставени истражувања од професорите од 

ФИКТ, а МНД освен својата издавачка дејност 

ја презентираше и својата меѓународна 

соработка, при што беа претставени дел од 

изданијата на МАНУ и академиите од 

Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина.

НАСТАНИ, 
СЛУЧУВАЊА, 
НОВОСТИ

„Св. Климент Охридски”- Битола
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проф. д-р Валентина Гулевска – декан на 
Педагошкиот факултет во Битола

/Објаснување на фотографијата од лево кон 
десно/:

проф д-р Перикле Миткас – ректор на 
универзитетот во Солун

проф. д-р Антониос Турлидакис – ректор на 
Универзитетот во Кожани

проф. д-р Катерина Димитријаду – декан на 
Педагошкиот факултет во Лерин

проф. д-р Али Јашари – ректор на 
Универзитетот во Корча

На конференцијата зедоа учество над 100 
учесници и повеќе реномирани експерти во 
полето на образовните науки од различни 
земји во регионот.На вториот ден од 
Конференцијата, Ректорот Коруновски, во 
Лерин, Грција, имаше многу плодна средба со 
своите колеги, Ректорите од Универзитетите 
во Солун и Кожани, со кои УКЛО има 
традиционално добри релации на соработка.

На 19 и 20 октомври 2018 година, на 
Педагошкиот факултет во Лерин се одржа 
Четвртата меѓународна конференција  

st
Education across Borders: Education in the 21   
Century – Chalenges and Perspectives. Оваа 
биенална конференција се одржува по четврт 
пат во коорганизација на Педагошкиот 
факултет од Битола, Педагошкиот факултет 
од Лерин и Педагошко-филолошкиот 
факултет од Корча. 

Четврта меѓународна конференција Education across 
Borders

НАСТАНИ, 
СЛУЧУВАЊА, 
НОВОСТИ

„Св. Климент Охридски”- Битола
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,,Институционалниот пат на Високата 

медицинска школа во изминатиот период 

содржи голема посветеност кон личниот и 

професионален развој  на нашите студенти, 

насоченост кон градење на нивните 

компетенции, потврдени во земјата и надвор 

од неа, што нé прави особено горди и 

претставува потврда за нашата хумана 

мисија. 

Високата медицинска школа,  на 26 октомври 

2018 во присуство на бројни гости од УКЛО, 

истакнати личности од јавниот, политичкиот и 

културниот живот, со пригодна свеченост го 

прослави својот 30 годишен  јубилеј. 

Во оваа пригода низ кусо потсетување и со 

должно внимание се сеќаваме на почетоците 

во 1988/1989 учебна година за создавање 

кадар, професионалци и луѓе со високо 

чувство на одговорност, морал и  неопходна 

грижа за другите“, рече на свеченоста 

директорката на Високата медицинска школа, 

проф. д-р Домника Рајчановска.Во рамки на 

одбележувањето, Ректорот на УКЛО, проф. д-

р Сашо Коруновски истакна дека: ,,Три 

децении  за  една  вис ок ообразовна  

институција не е мал временски период, а 

Високата медицинска школа во сиот овој 

период на свое постоење е вградена во 

историјата на Универзитетот, но и во 

историјата на градот Битола и Регионот. 

Особено низ генерациите млади луѓе кои се 

стекнаа со диплома и се вклучија во животот 

на заедницата на благороден начин, чувајќи го 

нашето здравје, грижејќи се за она што на сите 

ни е највредно“ .

30 години Висока медицинска школа

Одбележување на ВМШ 

ЈУБИЛЕЈ

„Св. Климент Охридски”- Битола



30 години Висока медицинска школа

На свеченоста Високата медицинска школа 

додели вредносен ваучер и го награди успехот 

н а  С и м о н а  Тр п е н о с к а ,  н а ј д о б р о  

дипломираната студентка  со просечна 

оценка 10, со што, на недвосмислен начин ја 

потврди заложбата да го афирмира и 

вреднува трудот на студентите кои со својата 

посветеност, одговорност и успешност 

покажуваат високи резултати. 

По повод 30 годишниот јубилеј, Високата 

медицинска школа додели  благодарници за 

долгогодишната и успешна соработка со 

установи, институции и поединци,  за 

придонесот во основањето и развојот на 

Школата и унапредувањето на здравствената 

дејност и за активното залагање за создавање 

морален и етички лик на здравствените 

работници.

26

ЈУБИЛЕЈ
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На тркалезната маса УКЛО учествуваше со 
свој претставник - доц. д-р Моника Ангелоска-
Дичовска од Економски Факултет – Прилеп, 
к о ј а  п р е з е н т и р а ш е  п р а к т и к и  о д  
претприемништвото во образовните 
институции со посебен осврт на практиките на 
УКЛО од два аспекти. Првиот аспект на кој 
даде осврт беше соработката која единиците 
на УКЛО ја практикуваат со бизнис секторот 
(претприемачите), додека вториот аспект кој 
беше елабориран се однесуваше на 
практиките за развој на претпримничките 
способности  на студентите. 

На 5 октомври 2018, во  Хотел Порта во Скопје 
беше одржана тркалезна маса на тема 
Едукација - линк со претприемништво дел од 
проектот „Јакнење на придонесот и 
ефикасноста на граѓанските организации од 
женското претприемништво кон ЕУ 
интегративните реформи во областа на 
економската политика (We-Contribute)“. 
Проектот се имплементира од страна на 
Фондацијата за менаџмент и индустриско 
истражување во партнерство со Здружението 
на бизнис жени и ГТФ Иницијативата за 
одржлив раст од Хрватска.

Професорката Ангелоска-Дичовска накратко 
претстави одредени центри, клиники, хабови 
и сл. кои даваат придонес во претпримничкиот 
развој на студентите на УКЛО. Исто така, доц. 
д-р Ангелоска-Дичовска го презентираше 
сопственото искуство во реализирање на 
практични проекти со студентите.На настанот 
на којшто се потенцираа неколку предизвици 
во доменот на претпримеништвото и 
едукацијата, присуствуваа над 30 учесници, 
претставници од образовниот, владиниот, 
граѓанскиот и бизнис секторот. 
Посебно се нагласи неопходноста за 
преиспитување на реализацијата на 
практичната настава на студентите, 
креирањето систем за поголемо учество на 
студентите во апликативни активности, 
континуирано мерење на  постигнатите 
резултати – трејсер систем, поголема 
отвореност на бизнис заедницата кон 
образовните институции и сл. атрактивни 
теми.

Тркалезна маса на тема
Едукација  - линк со претприемништвото

АКТИВНОСТИ

„Св. Климент Охридски”- Битола



28

Имав благослов да добијам два од 
најголемите дарови на животот. Да ги 
познавам тајните на перото и да бидам 
учител. Два дарови кои во себе ја носат 
можноста да поделиш нешто и повторно да не 
се намали, да не го изгубиш. Напротив, така 
да ги размножиш и повторно да ги размножиш 
и да му го подариш на светот она што е 
најубавото во тебе - знаењето и чувствата.
 Но, да одиме по ред. Јас сум Гордана 
Стојаноска. По професија социолог. Работам 
како професор на група социолошки предмети 
на Педагошкиот факултет - Битола. Работам 
со оној дел од популацијата кој допрва ќе го 
открива светот и допрва ќе му овозможи на 
светот да ги открива нивните хоризонти и 
вредности. Работам со младоста. Никогаш не 
би посакала да работам нешто друго. И нема 
поголема чест и одговорност од таа да бидеш 
присутен толку многу во еден дел од патот на 
иднината, од заветот за иднината.Во 
слободното време уживам во читањето и 
пишувањето. Во творењето. Имам објавено 
три книги и секоја од нив го носи белегот на 
моите чувства. 

Секоја од нив ми е подеднакво прирасната за 
срцето, но една е некако посебна. Нејзината 
посебност е заради венецот со кој е овенчана. 
Лауреат награда Григор Прличев за 2017 
година. Ловоров венец во чест на еден од 
великаните на македонското творештво. 
Станува збор за Поемата „Клучевите“ која е 
напишана во август 2012 година. Брои 1578 
стихови и во еден силовит налет на 
инспирација, таа е создадена за само седум 
дена.
 Централниот настан по повод оваа 
награда се одржа на 5 февруари 2018 година, 
во Охрид, во организација на НУ Центар за 
култура „Григор Прличев“ - Охрид. И тоа беше 
едно прекрасно искуство кое се памети за цел 
живот.

Наградата Григор Прличев  во рацете на професор Гордана 
Стојаноска

ПРВА ЖЕНА ЛАУРЕАТ 
НА НАГРАДАТА 
ГРИГОР ПРИЛИЧЕВ

„Св. Климент Охридски”- Битола



Наградата Григор Прличев  во рацете на професор Гордана 
Стојаноска
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 Во потрагата по зрнце надеж, поемата 
ги допира врвните вредности. На прво место – 
убавината, потоа трагањето по вистината, 
надежта, копнежот по слободата и на крај, 
онаа божествена нишка во човекот која 
секогаш го спасува и продолжува човековиот 
род - љубовта. 

Наречете го тој глас како сакате: совест, ангел 
чувар, откровение, просветлување, судбина, 
Бог или ставете му име на вистински пријател, 
оној од крв и месо чии вредности се стамени 
како карпа која нема да попушти кога ќе се 
потпрете на неа. Мојата инспирација истече 
од тука. Мојата мотивација беше многу 
едноставна. Се обидов да се убедам себеси и 
да ги убедам сите други дека над темните 
облаци сеуште постојат ѕвездите... 

 Но, да кажам неколку зборови за поемата. 
Зошто ја напишав? Дозволете да ви 
прикажам едно информативно делче од 
секојдневието, од денешниот модерен живот. 
Седнувате пред телевизор или уште подобро, 
се приклучувате на глобалната мрежа и 
одеднаш сте затрупани. Слушате термини од 
типот: жртви, војни, убиства, насилства, 
повредени, несреќи, напади, смрт... сте се 
обиделе ли некогаш да преброите колку пати 
ги читаме и слушаме овие ужасни зборови во 
текот на еден ден?...и потоа омраза, 
прогонети, гладни, раселени, онеправдани, 
понижени, бомби, вооружување, оружје, смрт, 
с м р т. . .  То г а ш  с и  г и  п о с т а в у в а м е  
непопуларните противречни прашања: Каде 
сме се упатиле? Знаеме ли што правиме? И 
во една таква состојба на неверување, толку 
црно што ве преплашува – посегнувате по 
глас кој ќе ве води. 

ПРВА ЖЕНА ЛАУРЕАТ 
НА НАГРАДАТА 
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Наградата Григор Прличев  во рацете на професор Гордана 
Стојаноска

Длабоко под стиховите се слуша внатрешниот 
протест против човекот како творба на 
модерниот свет кој понекогаш е толку туѓ, 
толку студен, што не чувствува ниту каење, 
ниту жалење, ниту сомилост, протест против 
изреките кои покажуваат и докажуваат колку е 
длабок амбисот над кој се наведнува 
човештвото: „Ама што ми е грижа?“ и „Ех, 
голема работа!“ и „Не ме засега мене“... И 
тој протест се претвора во крик. Затоа што 
секој од нас е важен. Секој од нас е една 
клетка во тоа прекрасно, интелегентно, 
љубопитно и благородно битие кое се 
нарекува човештво. Поемата „Клучевите“ 
верува во тоа битие и во секоја негова клетка.

се будат, блесна, зеницата матна. 

со бранови ги брише, ги надвишува. 

и нова крв во жилата пепелава 

Последните ќе бидат први, помислив, 
заспаните се будат, мисла ми летна, 
реките мали ќе станат ширен залив, 

И видов како првпат дигаат глава 
и како првпат дишат со полни гради 

и болка и радост за првпат засади. 

И видов како границите ги рушат 
и како море кое бура искусува 
за прв пат, бреговите кои го гушат 

кон утре сврти поглед родата моја. 

- ширно ги развеа  

каj робот чмаеше без надеж, очајно. 

И крилјата тешки што казна ми беа, 

(извадок од поемата „Клучевите“)Гордана 
Стојаноска

И ја победи отуѓеноста своја, 

да распливне волно ко небо бескрајно 

воздушеста опој, преродена сила 

И третиот клуч душата ми одгради 

и зандани во мисла сруши, разгради 

ПРВА ЖЕНА ЛАУРЕАТ 
НА НАГРАДАТА 
ГРИГОР ПРИЛИЧЕВ
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VII FUTURA Регионалниот Moot Court 
натпревар за симулација на судски процеси 
пред Европскиот суд за човекови права во 
организација на CIVIL RIGHTS DEFENDERS  
се одржа во Битола, во периодот 12.10 – 
14.10.2018. 

Инаку, во рамките на Правниот факултет 
активно работи Клубот "Titus Flavius Orestes". 
С т уд е н т и те  а к т и в и с т и  р ед о в н о  с е  
натпреваруваат и учествуваат и во други 
форми на размена на практични искуства, што 
претставува  можност да се стекнат со нови 
искуства и знаење и секако, да запознаваат 
колеги и да развиваат пријателства.  Клубот 
„Titus Flavius Orestes” постои од 2017 година 
кога првата генерација од шест студенти 
учествуваше на VI FUTURA moot court 
натпреварот. Поводот за формирањето на 
ваков клуб е на студентите да им се овозможи 
учество на регионални и меѓународни moot 
court натпревари од областа на човековите 
права, Европската конвенција за човековите 
права и Европскиот суд за човекови права. 

На овој значаен натпревар учество зедоа осум 
екипи од Правни факултети од Регионот, меѓу 
кои и од градот домаќин – Битола,  студенти 
од Правниот факултет, од УКЛО, под 
менторство на доц. д-р Ангелина Станојоска и 
доц. д-р Мирјана Ристовска.
УКЛО претставуван од Правниот факултет, 
вообичаено, даде силна поддршка за овој вид 
настани и натпревари, оценувајќи ги како 
добра можност за студентите да се запознаат 
со Европската конвенција за заштита на 
човековите права и нејзините протоколи, 
механизмот за нивна заштита, како и начинот 
на работата на Европскиот суд за човековите 
права во Стразбур. Дополнително, студентите 
имаа можност да се јават во улога на апликант 
или респондент, и преку усно излагање да ги 
изложат и бранат правните аргументи во 
прилог.

УКЛО – домаќин на VII FUTURA Регионален Moot 
Court натпревар

СТУДЕНТСКИ 
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Наталија Василевска за своето искуство вели 
дека: „ Учеството во Регионалниот Moot Court 
натпревар за мене лично претставува едно 
огромно задоволство и уште поголема 
придобивка. Ова беше една прекрасна можност 
со која нам, студентите, ни беше овозможено да 
го почувствуваме и доловиме начинот на кој се 
води една вистинска постапка пред Европскиот 
суд за човекови права. Средбата со Европските 
судии беше еден огромен предизвик, но и 
привилегија во исто време. Тоа  беше одлична 
можност за збогатување на моето практично 
знаење, зајакнување на говорните вештини, 
изјаснување на сопствениот став и правилно 
поткрепување на аргументи, како и јакнење на 
личната самодоверба. Убавите зборови, 
позитивните критики и длабокото искуство кое 
судиите го споделија со нас, лично мене, а 
верувам и сите останати учесници, не 
поттикнаа уште повеќе да се осврнеме кон 
значењето на човековите права загарантирани 
со Европската конвенција за човекови права. 
Од друга страна, ја “истрениравме” и нашата 
одговорност, дисциплинираност, амбициозност, 
мотивираност  и трудољубивост. Секако 
успехот, задоволството и наградите кои ги 
добивме од овој натпревар ги должиме и на 
своите ментори доц. д-р Ангелина Станојоска и 
доц. д-р МирјанаРистовска кои несебично го 
вложија својот труд , време и безрезервна 
поддршка. За крај, можам да кажам дека ова 
беше една одлична“авантура” која ќе ја 
паметам уште многу долго и затоа на секој 
студент по право му препорачувам кога би имал 
ваква можност, да ја прифати апсолутно, без  
никакво размислување и двоумење.“

Невена Димовска „натпреварот беше многу 
интересен, возбудлив, динамичен.  Дадовме се 
- од себе, се трудевме, работевме тимски на 
случајот, го напишавме писмениот поднесок и 
расправавме пред Судот. Покажавме одлично 
познавање на  Конвенцијата и примена на 
истата.Тоа не е само настан којшто од два дена. 
Подготовките за натпреварот траат со месеци. 
Секоја фаза од подготовките е неизвесна, 
полна со предизвици и можност да се научи 
нешто ново. Целокупниот судски процес е 
можност, како студенти по право, да се 
сретнеме со нешто практично  и да видиме како 
изгледа постапката, да го подобруваме нашиот 
јавен настап и правничкото изразување. 
Н ат п р е ва р от  п р и д у н е с у ва  з а  н а ш е  
професионално усовршување и стекнување 
непроценливо искуство, како практичн, така и 
академско. Исто така, исклучиво корисно 
искуство бидејќи не само што се повеќе учиме 
за Конвенцијата, туку и ја подигнуваме свеста 
за почитување на човековите права и слободи 
загарантирани во  истата. Горда сум на третото 
место, горда сум што сум дел од клубот Titus 
Flavius Orestesи што имавможност да работам 
со  ментори како доц.д-р Ангелина Станојоска и 
доц д-р МирјанаРистовска.

СТУДЕНТСКИ 
АКТИВИЗАМ
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За Мартин Трајковски „е чест да се биде дел од 
Moot court клубот Titus Flavius Orestes, за кој 
можам да кажам дека претставува огромно 
искуство, а воедно и голем предизвик. Учеството 
на 7 Футура Регионален Moot Court,  ми 
овозможи практично да го имплементирам 
моето теоретско знаење. Со учеството на вакви 
симулации се добива слика, како се одвива еден 
судски процес пред Европскиот Суд за човекови 
права. Натпреварот ми овозможи да ги зајакнам 
моите реторички способности  и да имам 
поголема самодоверба, со кои не е лесно да се 
ставиш во улога на адвокат пред толку значаен 
Суд. Овој вид на судења ми овозможи поблиску 
да се запознаам со човековите права и 
Европската Конвенција за нивна заштита.“
Ваквиот тип натпревари е важен за нашите 
студенти, бидејќи се запознаваат со Европската 
Конвенција за заштита на човековите права и 
начинот на работа на Европскиот суд за 
човековите права во Стразбур. Преку учеството 
на вакви натпревари, нашите студенти добиваат 
можност бранејќи ги своите аргументи, 
практично да ја почувствуваат правничката 
професија. – велат професорките Станојоска и 
Ристовска.

 Моментот кога се застанува пред Европскиот 
Суд за човекови права, чија должност и обврска 
е да ја задоволи правдата, значи да се истакнат 
фактите, како и да се прикаже умешноста на 
ораторските вештини, во одбраната, и на 
апликантот, и на респондентот. Ова е најдобриот 
начин да се оживотвори правото преку неговата 
практична примена. Соработката со останатите 
членови на тимот и менторите кои ни помагаа во 
текот на целата подготовка е бесценета, трудот и 
посветеноста секогаш гарантираат успех, а сето 
тоа надополнето со незаборавни мигови 
поминати како дел од клубот „Titus Flavius 
Orestes“.“ - оценува Никола Ристевски

Ивана Марковска смета дека: „Придобивките за 
нас како студенти од вакви натпревари се 
огромни и повеќекратни.Токму јас имав можност 
да научам како функционира системот на правата 
кои се гарантирани со Европската Конвенција за 
заштита на човековите права, пред се за тоа како 
изгледа вистински процес пред Европскиот суд за 
човекови права во Стразбур. Со учеството во 
ваквите  натпревари ние сите како тим ја 
п о к а ж у в а м е  с в о ј ат а  о р га н и з и р а н о с т,  
амбициозност, одговорност и создаваме услови 
за сопствен успех, а тој успех е мотив за 
понатамошна работа и напредување, кои воедно 
се и резултат на вложениот труд, дисциплината и 
тимската работа која што нема никогаш да ја 
заборавам, како и тимот.„Учеството на 
регионален moot court натпревар, каков што е 
„Футура“, за еден студент на правни студии 
претставува навистина голема привилегија. На 
овој начин добиваме несекојдневна можност 
одблизу да се запознаеме со она што значи 
„Европска конвенција за заштита на човековите 
права и слободи“.

СТУДЕНТСКИ 
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Со почетокот на новата академска година, 

претставувањето започна со Taskforce BPO, 

американско-македонска фирма која на 

домашниот пазар е присутна само три години 

и веќе е категоризирана во групата 

брзорастечки и развојни компании. Покрај во 

А м е р и к а  T a s k f o r c e  B P O  и м а  с в о и  

претставништва во Битола и Скопје. Во 

моментот, компанијата има 160 вработени во  

неколку сектори: General Business, Insurance 

division and Quality Qontrol division and 

HealthCare division.

Со презентацииите одржани на неколку 

единици на УКЛО и тоа: Високата медицинска 

школа, Економскиот факултет, Факултетот за 

информатички и комуникациски технологии и 

Педагошкиот факултет, КРЕДО центарот на 

студентите од УКЛО им понуди јасна слика за 

визијата на компанијата и на непосреден 

начин им укажа на можностите кои им се нудат 

за вработување и професионален развој.

Посветен на заложбата за интензивирање на 

соработката со стопанството, КРЕДО 

центарот на конкретен начин ја осмислува 

соработката и ја потврдува определбата на 

УКЛО да биде во спрега со субјектите од 

опкружувањето и пред се со бизнис 

заедницата.

Центарот за развој на Кариера, Алумни и 

Доживотно учење  или популарниот КРЕДО 

центар на УКЛО, во рамките на  планираните 

годишни активности, организира презентации 

на познати компании.

 Од активностите на КРЕДО 
центарот

СТУДЕНТСКИ 
АКТИВИЗАМ
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Мојата студентска размена траеше 2 
семестри во текот на академската 2017/2018 
година. Во текот на летниот семестар исто 
така реализирав пракса во групата за 
моделирање и симулација при што се стекнав 
со авторство на публикација во соработка со 
м о ј ат а  п р о ф е с о р к а  од  п ол ет о  н а  
Биоинформатика која беше презентирана за 
време на Provenance Week 2018 во Лондон. 

Исто така бев дел од одделот за Системска 
биологија и Биоинформатика кадешто го 
изработив мојот дипломски труд со поддршка 
на проф. Олаф Волкенхауер кој исто така 
беше вклучен во комисијата во текот на 
о д б р а н а т а  н а  д и п л о м с к и о т  т р уд .  
Дополнително бев учесник во истражувањето 
на дигиталната технологија и нејзината 
примена во високото образование во склоп на 
магистерски труд. 
Да се биде дел од една програма за 
студентска мобилност како што е ЕРАЗМУС+ 
слободно може да се рече дека тоа значи да 
се биде во програма што овозможува развој 
личноста како од професионален така и од 
социјален аспект. 

Студентската мобилност во Германија ми 
овозможи голем бенефит што се однесува на 
мојот професионален развој, а исто така и 
подобрување на моите познавања на 
германскиот јазик. Дополнително се збогати и 
мојот круг на пријатели од различни култури и 
земји ширум светот при што се прошири и 
мојот видик за разноликоста на културите и 
нивното бесценето значење.

ЕРАЗМУС+ мобилност

студент на додипломски студии на ФИКТ 
насока: КНИ

Драгана Ѓорѓевиќ: Росток, Германија

 ( 2 семестри / академска 2017/2018 година)
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„ О б р а з о в а н и е  б е з  п р а к с а ,  с о з д а в а  
нефункционални кадри” e тема за која од ден на 
ден се повеќе стануваат свесни  универзитетите и 
самите студенти од една, но, и бизнис заедницата 
во нашата држава од друга страна.  Бизнисмените 
бараат да вработуваат кадри со практично 
искуство кое за жал секој од нас по своето 
академско завршување го нема. Затоа, сметам 
дека праксата во наставните програми на 
универзитетите треба да се вклучи со поголем број 
на часови со што идните работници би можеле 
лесно да се вклопат на работните места уште од 
првиот ден. Затоа, мојата препорака до 
соодветните институции е да се следи примерот 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- 
Битола. И тоа  преку работата на Центарот за 
Развој на Кариера, Алумни и Доживотно Учење 
(КРЕДО ЦЕНТАРОТ) во воспоставувањето на 
соработката со деловниот свет и институциите, а 
во насока на зголемување на понудата и 
можностите за студентите.

Го имав тоа задоволство, како студент на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола да 
се пријавам на повикот за стипендирање на 
студенти од Компанијата Кромберг и Шуберт 
Македонија ДООЕЛ Битола, објавен на веб 
страницата на КРЕДО центарот, и, за среќа, да 
бидам дел од студентите што доби ја  
стипендија.Како стипендист на компанијата 
Кромберг & Шуберт  Македонија дооел Битола, 
имав можност да обавам пракса во компанијата во 
траење од 30 дена. Главна цел на компанијата е да 
им се помогне на студентите кои воедно и ги 
стипендира да се стекнат со практично работно 
искуство во текот на своите студии и да се вклучат 
во секојдневното работење на компанијата како 
додадена вредност, односно дополнителна помош 
при реализацијата на активностите во различните 
области, за што сум им навистина многу 
благодарна.

БЕНЕФИТИТЕ ОД УСПЕШНАТА ПРАКСА - ЗА ПОКВАЛИТЕТНИ И 
ПОУСПЕШНИ СТУДИИ

СТУДЕНТСКИ 
АКТИВИЗАМ
ПОЗИТИВНИ УКЛО ИСКУСТВА

„Св. Климент Охридски”- Битола
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На крај, би сакала да се заблагодарам 
уште еднаш на тимот во Центарот за Развој на 
Кариера, Алумни и Доживотно Учење (КРЕДО 
ЦЕНТАРОТ) и Универзитетот„Св. Климент 
Охридски“-Битола за напорите кои ги прават 
за воспоставување на соработки со вакви 
реномирани компании кои препознавајќи ја 
улогата на соработката помеѓу Универизтетот 
и бизнис секторот се вклучуваат во 
активности кои во голема мера го прават 
нашето студирање поквалитетно и практички 
поприменливо. Голема благодарност и до 
компанијата домаќин, за дадената можност 
мојата прва пракса да ја реализирам токму кај 
нив. За мене тоа беше едно навистина големо 
и значајно искуство.

К о г а  н а  п о г о р е  н а в е д е н и т е  
карактеристики, ќе го додадеме и нашето 
универзитетско знаење, стекнато во 
студенските клупи, сигурна сум дека ќе 
бидеме целосно подготвени да стартуваме со 
работа во некоја компанија од првиот ден по 
нашето дипломирање.

 

Студент на Технички факултет-Битола
Анастасија Крстевска, 

И, уште еднаш да упатам апел до сите 
студенти на нашиот универзитет, да ги следат 
активностите што ги нуди  КРЕДО ЦЕНТАРОТ, 
и активно да партиципираат во се она што 
како можности се  нуди на  веб страницата.

Во текот на праксата имав можност да 
се  запознам со  целиот  процес на  
производство. Исто така имав шанса да 
н а у ч а м  з а  р а б от н и т е  п р о ц е с и  з а  
оптимизација, случна програма на AutoCAD, 
3D program – AutoDesk Inventor заедно со 
работа на 3D printer,  процес на оптимизација 
на времето на работните места.

ü Самодисциплина и ригорозност 

ü Ориентираност кон успех 

 
С а м ата  п р а к с а  к а к о  п р о це с  н а  

запознавање со еден целокупен систем на 
производсво е само еден од многуте 
бенефити со кои се стекнуваме студентите 
при нејзината реализација. Низ самата пракса 
нашата личност ја збогатуваме и со други 
карактеристики како:

ü Ориентираност кон тимот 
ü Ориентираност кон корисниците 
ü Самомотивираност 

ПОЗИТИВНИ УКЛО ИСКУСТВА

СТУДЕНТСКИ 
АКТИВИЗАМ

БЕНЕФИТИТЕ ОД УСПЕШНАТА ПРАКСА - ЗА ПОКВАЛИТЕТНИ И 
ПОУСПЕШНИ СТУДИИ

„Св. Климент Охридски”- Битола
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При првиот позначаен натпревар, младите 
фудбалерки од УКЛО одиграа нерешено  3:3.  
Учеството на манифестацијата „Европска 
недела на спортот во Македонија“ УКЛО го 
обезбеди врз основа на минатогодишните 
резултати во Државните Универзитетски лиги 
со второто место во севкупниот пласман на 
крајот на сезоната 2017/2018. 
Ова е уште една потврда за континуираните 
напори на УКЛО за зголемено  учество на 
студентската популација во спортско 
рекреативните активности.

На манифестацијата „Европска недела на 
спортот во Македонија“ студенти од УКЛО 
одиграа ревијален натпревар во мал фудбал- 
жени, со екипа од УКИМ.
Н а т п р е в а р о т  б е ш е  в о  н а с о к а  н а  
унапредување и промоција на женскиот 
ф уд б а л  н а  у н и в е р з и т ет с к о  н и в о .  
Манифестацијата се одржа во спортската 
сала „Кале“ во Скопје, на 25 септември 2018 
година, во организација на Агенцијата за 
млади и спорт и Универзитетската Спортска 
Федерација на Македонија. 

Универзитетски спорт – женски фудбал

СПОРТСКИ 
АКТИВНОСТИ

„Св. Климент Охридски”- Битола
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УКЛО е меѓу поактивните универзитети во 
државата  кои  кон овој вид активности за 
студентите приоѓа со одговорност и 
заинтересираност. УКЛО и во наредниот 
период  прек у  с оодветна  програма  
продолжува со поддршка и унапредување на 
универзитетскиот спорт, со цел да се постигне 
поголем опфат на студентска популација во 
спортско – рекреативни активности и за 
стимулирање на студентите – спортисти.

За спортско рекреативните активности

Следењето на светските трендови во 
меѓународната универзитетска спортска 
сфера од страна на УКЛО се афирмира преку 
достапност и отвореност  на спортот до сите 
студенти, бидејќи само на тој начин 
рекреацијата и спортските активности се 
унапредуваат и на тој начин се унапредува 
целосното студентско живеење.

Марјан Љамчевски, виш соработник за спорт 
и култура на УКЛО кој најдиректно е задолжен 
за успешна реализација на овој дел од 
студентското живеење нагласува дека 
раководството на УКЛО и УКЛО преку 
зголемена вклученост во спорот и спортско-
рекреативните активности го подигнува 
квалитетот на студентското живеење во 
повеќе сегменти, задоволувајќи го стремежот 
за остварување високи спортски резултати во 
рамки на универзитетскиот спорт.

Ст удентите  од  УКЛО вк лучени  во  
универзитетскиот спорт сметаат дека со овие 
настани се збогатува студентското живеење и 
истите се можност, едновремено да разменат 
различни сопствени искуства, да се 
запонаваат меѓусебно и да се дружат.

СПОРТСКИ 
АКТИВНОСТИ

„Св. Климент Охридски”- Битола
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