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Предговор

Нашите 40 години. Под ова мото и генерално гесло се одржаа бројните 
чествувања поветени на јубилејот на нашиот Универзитет. Низ  
достоинственото чествување сообразено на еден модерен, актуелен 
академски и општествен миг, УКЛО направи спој на традицијата и 
современоста и  ги вклучени изминатите четириесет години кои 
инспирираат почит. 

Пресекот  актуелности  содржи информации за изборот на Ректор на   
првиот универзитет во нашата држава којшто реализираше избор на 
Ректор na Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, како прв 
универзитет во државата што спроведе избор според нови правила и 
во согласност со новиот Закон за високото образование, на 
непосредни, тајни и слободни избори.

Пред стартот на уписната кампања УКЛО со гордост ги промовира  110 
уписнини за студенти во прва година. Во Универзитетски глас, одек 
имаат  уште многу други убави и вредни нешта  поврзани со настани на 
нашите единици и на УКЛО, како  наш заеднички дом.
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УКЛО јубилеј
40 години Универзитет „Св. Климент 

Охридски“- Битола

Во инспиративната реч, ректорот, проф. д-р 

Сашо Коруновски ги поврза историјата, 

сегашноста и визијата за новото утре на УКЛО.  

Тој ја нагласи потребата за едуцирање студенти 

со развиен хуманизам, критички дух, и 

интелектуално љубопитство, добри луѓе 

способни  да  ги  разберат  и  прифатат 

различностите, есенцијалниот услов за 

д е м о к р а т и ј а т а ,  с о ц и ј а л н а т а  п р а в д а , 

мирољубивиот дијалог помеѓу културите и 

р е л и г и и т е ,  н а  н а ц и о н а л н о  н о  и 

интернационално ниво. 

По повод чествувањето на јубилејот 40 години 

УКЛО и во пресрет на Денот на основањето на 

Универзитетот одржани се бројни активности 

што се одвиваа под мотото: Нашите 40 години. 

Во чест  на 40 години УКЛО, во Народниот 

театар во Битола, на 25 април се одржа 

Академија, со која, на еден несекојдневен и 

инвентивен начин достоинствено е одбележан 

големиот настан. Низ уметнички перформанс 

креиран од режисерот Јован Ристовски, 

промовирано е корпоративно видео за УКЛО, по 

што доживувањето е заокружено со звучните 

слики од Влатко Стефановски. 

„Институциите социолошки гледано, во извесна 

мера се како луѓето, се раѓаат, се развиваат, 

раснат, но не мора и не смеат да згаснат. Не сме 

и не можеме да бидеме исклучок: низ четирите 

децении на нашето постоење, низ сите успони и 

падови, низ сите сцили и харибди, низ кризните и 

помалку кризни периоди, најзначајно е што сме  

го прифатиле и сме свесни за фактот дека сме 

носители на вредности и на извесна визија за 

општеството, визија што ја остварувале 

илјадниците дипломирани како што впрочем ќе 

ја остваруваат утрешните активни граѓани, 

денешните наши студенти. Сите образовни 

системи се или ќе бидат соочени со истото 

прашање: прашањето за местото и улогата што 

сакаме да им ги дадеме на знаењето и на 

дипломите во едно глобализирано општество. 

Дали целта е да се зајакне корелацијата помеѓу 

наставно-образовниот процес и пазарот на 

работа, дали и како да се подобри квалитетот и 

да се обезбеди повисок ранг во една глобална 

компетиција, со особен акцент во делот на 

истражувањето, науката, иновацијата? Секако 

дека одговорот е потврден, но тоа не е така 

едноставно затоа што може да се доведеме во 

позици ја  да  продуцираме  низ  целото 

образование генерации на технички и научно 

квалификувани индивидуи наменети послушно 

да им служат на економските перформанси, на 

наука без совест, на елитистичките слоеви. 



УКЛО јубилеј
 40 години Универзитет „Св. Климент 

Охридски“- Битола

Во моментот  кога  глобализаци јата на 

проблемите и решенијата ги принудува 

милијарди луѓе да се меѓусебно зависни без да 

се познаваат, одговорноста на образованието 

особено на Универзитетот е да едуцира 

студенти кои силно ќе бидат одбележани со 

хуманизам, способни да развиваат и други 

компетенции: критички дух, интелектуално 

љубопитство, но и љубопитство визави другиот, 

различниот, такво што ќе ги мотивира да 

посакаат подобро да го запознаат, да водат 

дијалог и да ги разберат и прифатат разликите. 

Тоа е единствениот, есенцијалниот услов без 

којшто не може да едуцираме граѓани способни 

да ја сочуваат демократијата, социјалната 

правда,  мирољубивиот дијалог помеѓу 

културите и религиите, на национално но и 

интернационално ниво. 

„Две главни препреки не му допуштаат на 

човекот да дојде до знаење: колебливоста што 

ја заматува бистрината на умот и стравот којшто 

во сè гледа опасност и го обесхрабрува човекот 

во неговото делување. Лудоста од сето тоа 

чудесно нé ослободува, но малку се тие што ја 

разбираат огромната предност и корист од тоа 

никогаш да не се колебаме и секогаш во сè да се 

осмелуваме.“

На јубилејната Академија присуствуваа бројни 

гости и делегации од други универзитети од 

з е м ј а т а  и  с т р а н с т в о  и  д р у г и  в и с о к и 

претставници од јавниот и академскиот живот на 

кои им се доделени пригодни плакети.

По повод чествувањето на јубилејот 40 години 

У К Л О ,  н а  Д е н о т  н а  о с н о в а њ е т о  н а 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола 

25 април, ректорот, проф. д-р Сашо Коруновски 

и неговиот хомолог, проф. д-р Нермина 

Хаџиграхиќ од Универзитетот во Тузла 

потпишаа Меморандум за соработка.



УКЛО јубилеј

 Во чест на јубилејот 40 години УКЛО, во 
фоајето на Народниот театар во Битола, на 25 
април како вовед пред Свечената Академија 
беше отворена Ретроспективна изложба 
„Нашите 40 години“ од страна на проректорот 
за наука, проф.д-р Елизабета Бахтовска.
Изложбата имаше мултимедијален карактер, 
каде преку фотографии и артефакти е отсликан 
четири деценискиот развоен пат и актуелниот 
миг од дејствувањето на Универзитетот.
На изложбата беа изнесени над 80 експонати 
од достигнувања на академскиот кадар и 
студентите на УКЛО, како и од архивите на 
Ректоратот и единиците, беше изложена 
првата одора и гердан кои ги носеа претходните 
ректори на Универзитетот; апаратот за 
ставање сув жиг на дипломите употребуван од 
1979-2009 година, потоа беа претставени 153 
фотографии на 10 постери (со различна 
тематика: Историјат на Универзитетот; 
Раководства; Претседателите во посета на 
Универзитетот; Дипломатски активности; 

П

очесни доктори, професори и професор 
емеритус; Достигнувања на академскиот кадар; 
Студентски  активности ;  Меѓународна 
соработка; Проектни и други активности и УКЛО 
и опкружувањето.). За оваа прилика наменски 
беше изработено и прикажано видео во траење 
од 12 минути, каде беше направен избор на 232 
фотографии од вкупно 4560 кои електронски ги 
поседува фото-архивата на УКЛО.

Во рамките на одблежувањето на јубилејот, ги 
претставуваме десетте постери: Историјат на 
Универзитетот; Раководства; Претседателите 
во посета на Универзитетот; Дипломатски 
активности; Почесни доктори, професори и 
професор емеритус;  Достигнувања на 
академскиот кадар; Студентски активности; 
Меѓународна соработка; Проектни и други 
активности и УКЛО и опкружувањето. Станува 
збор за еден вид ретко богатство,  грижливо 
сочувано, гордост на УКЛО, што преставува 
извонреден пример на документаристика и 
историјат во едукативното, културно и 
социолошко влијание што Универзитетот го 
остварува во најширока смисла на зборот.

Ретроспективна изложба
„Нашите 40 години“



УКЛО јубилеј

Посебно место во случувањата имаше и  
Собирот на студентите од државата на 9 Мај, 
по повод Денот на европското обединување, 
што се одржа на Педагошкиот факултет. 
Претходно УКЛО одржа студентска недела со 
ораторски натпревар и спортско-рекреативни 
активности. На четвртиот натпреварот во 
ораторство УКЛО ТРИВИУМ на тема: 40 
години УКЛО  Дигитална (р)еволуција 
учествуваа 12 студенти од неколку единици 
УКЛО. 
За најдобри оратори од страна на жири 
комисија прогласени се студентите: 
Бојан Стојановски, од Економскиот факултет – 
Прилеп, прво место, Софија Трампевска, од 
Предагошкиот факултет - Битола, второ место 
и Димитар Врглевски, од Правниот факултет - 
Кичево, трето место. 
За покажаните говорнички вештини и 
умешност, покрај дипломи УКЛО на најдобрите 
оратори им додели и парични награди.
Во духот на одбележување на јубилејот, УКЛО 
се реализира и други манифестации, настани, 
работилници и предавања за  достоинствено 
одбележување на големиот јубилеј.

Студентски активности



За одржаните и настаните коишто  УКЛО ги  
организира во Ректоратот на Универзитетот 
се одржа пресс средба, а во континуитет се 
реализираше плодна медиумска промоциј во 
насока на навремено и редовно известување 
на јавноста по повод чествувањето на 
јубилејот 40 години УКЛО и во пресрет на 
Денот на основањето на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“- Битола 25 април.
Ректорот, проф. д-р Сашо Коруновски  
информираше дека сите преземени настани и 
активности се одвиваат под мотото: Нашите 
40 години. Промоција на 15 нови доктори на 
науки свечена Академија  на 25 април 
збогатена со концерт на Влатко Стефановски.

УКЛО јубилеј

Ректорот проф. д-р Сашо Коруновски истакна 
дека УКЛО и со други бројни настани, 
работилници и предавања достоинствено ќе го 
одбележува својот голем јубилеј.

Посебно место во случувањата има Собирот 
на студентите од државата на 9 Мај, по повод 
Денот на европското обединување, на 
Педагошкиот факултет во Битола.

Претходно УКЛО одржа студентска недела со 
ораторски натпревар и спортско-рекреативни 
активности. 

УКЛО ПРОМО



На сите единици на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола на 29 мај 2019 
година од 12 до 14 ч.  со  тајно гласање се 
изврши  избор на Ректор. 

Од двајца утврдени кандидати: проф. д-р Тале 
Герамитчиоски и проф. д-р Сашо Коруновски, 
Универзитетска изборна комисија по сумирање 
на резултатите  констатира дека за ректор е 
избран  проф. д-р Сашо Коруновски редовен 
професор на Факултетот за туризам и 
угостителство од Охрид , којшто оваа функција 
ј а  и з в р ш у в а ш е  и  в о  д о с е г а ш н и о т 
четиригодишен период.

Ректор се избира од редот на редовните 
професори на слободни, непосредни и тајни 
избори од страна на членовите на наставно – 
научните, научните и наставничките совети на 
единиците, за време од три години, со право на 
уште еден избор. Право на глас за избор на 
Ректор имаа 270 членови на наставно – 
научните, научните и наставничките совети на 
единиците на УКЛО.

УКЛО е првиот универзитет во државата којшто 
реализираше избор на ректор во согласност со 
новиот Закон за високо образование и тоа на 
непосредни, тајни и слободни избори. 

Мандатот на ректорот Коруновски започнува на 
01 октомври 2019 година. 

„ Задоволство е да кажам дека нашиот 
У н и в е р з и т е т  п р в  г о  з а п о ч н а 
имплементирањето на новото законско 
р е ш е н и е ,  д а  с е  и з б и р а  р е к т о р  н а 
непосредни и тајни избори од сите членови 
на академската заедница. Навистина, тоа е 
едно драгоцено искуство низ кое што  сите 
поминуваме.  Придобивките од тоа 
искуство се надевам дека сите ќе ги 
споделуваме понатаму.

Во изјава за медиумите, реизбраниот 
ректор на УКЛО, проф. д-р Сашо Коруновски 
изјави: 

М о ж е б и  в а к в и о т  н о в  н а ч и н  н а 
партиципирање на демократијата и 
изјаснувањето беше сфатен како можност 
и се разбора, потреба на академската 
заедница да биде дел од тој процес. И, со 
исклучително задоволство можам да 
кажам дека од вкупно  270 членови на 
нашата академска заедница во процесот 
учествувале 259 професори,   еден 
исклучително голем одзив.  Тоа значи дека 
нашата академска заедница е подготвена 
за новото законско решение и желна да го 
изрази својот став и своето мислење. Би 
искажал благодарност за сите што гласаа 
за мојата визија, за мојата програма, но и на 
сите оние што гласаа за визијата и за 
програмата на другиот кандидат. Се 
работи за заедничка визија за подоброто 
утре на нашиот Универзитетот. Но, 
важно е дека сите сме мобилизирани  да 
дадеме свое мислење: кои се концептите и 
идниот развој на на нашиот Универзитет. 
Б и  и с к а ж а л  б л а г о д а р н о с т  и  д о 
Универзитетската изборна комисија, до 
изборните комисии на сите единиците за  
еден професионален пристап и еден  

Успешно завршен 
изборот за Ректор



Успешно завршен 
изборот за Ректор

Денес сме на крајот од еден период на наша промоција, промоција на нашите идеи и визии, а мојот 
пристап  можам да кажам беше реалистичен, се  базираше на она што се направи досега, со 
целосно спознавање на она што можеше подобро да се направи и она што треба во иднина да се 
коригира, за- што, ако не сте свесни за она што можеби не сте го направиле најдобро, не ќе може 
утре да го коригирате.
Низ овие близу месец и половина слушнав многу мислења, многу идеи и настапивме со една 
програма која не е документ којшто ќе се печати и ќе биде едно затворено поглавје. Напротив, могу 
работи во насока на подобрување коишто стигнаа од колегите во текот на разговорите и 
споделување на визиите со нив ќе бидат имплементирани  и понатаму во идното работење. Затоа 
ќе продолжам со средби со академскиот кадар, бидејќи средбите не беа само кампања, напротив, 
средбите покажуваат дека овие врати секогаш треба да се отворени за добрите идеи, за добрите 
мислења, затоа што тоа е единствениот начин за практикување на демократијата, демократијата во 
одлучувањето. Кога одлуките ќе ги донесуваме врз основа на повеќе информации со споделување 
на повеќе мислења тие ќе бидат во насока на вистински развој, зашто тогаш луѓето ќе се препознаат 
во нив и ќе бидат подготвени да ги имплементираат.
Тоа на некој начин значи транспарентност во работата, суштински елемент за сите институции во 
нашата држава. Мора да бидеме транспарентни и да бидеме одговорни пред себе пред се, и пред 
оние што не гласале. Зборувам за сите што учествувале во процесот ,но и пред државата која 
вложува во овој  Универзитет  како јавен универзитет. И на крајот, ќе кажам дека најголемата 
нашата одговорност   е пред студентите. Ако направиме спој меѓу академскиот кадар и студентите, 
тогаш иднината на нашата држава ќе има перспектива“.



Настани, новости, 
случувања

110 уписнини  за студенти на  
УКЛО  

Атрактивна новина од УКЛО пред стартот на 
новата уписна кампања, е промоцијата на 110 
уписнини за студенти во прва година.
Имено, УКЛО во рамки на одбележување на 
јубилејот 4о години од основањето на 
Универзитетот промовира повеќе новини за 
студентите меѓу кои, најпопуларна за идните  
студентите е ослободувањето од плаќање 
партиципација за 110 новозапишани бруцоши 
или по 10 најдобри студенти на секоја единица.

И м е н о ,  У К Л О  д о н е с е  О д л у к а  з а 
ослободувањето од плаќање партиципација за 
првиот семестар од првата година на студии за 
десет најдоброрангирани кандидати, со 
највисок број на поени во квотата на редовните 
студенти, од сите студиски програми заедно, по 
објавувањето на конечната ранг листа од 
првиот уписен рок, на секоја единица на 
Универзитетот.

Од УКЛО потврдуваат дека Универзитетот „Св. 
Климент Охридски" - Битола поддржува 
политики за мотивирање на најдобрите студенти 
и во новата академска година го стимулира  
студирањето на УКЛО  со 110 уписнини. За 
своите потенцијални студенти УКЛО обезбеди 
по 10 школарини на секоја единица од 
Универзитетот.  УКЛО смета дека со оваа 
иницијатива се стимулира студирање на УКЛО и 
се нуди конкретна  поддршка за студентите во 
услови кога општеството има потреба од 
солидни знаења и создавање стручњаци кои 
освен лична афирмација, ќе се трансферираат 
во успешноста на компаниите и ќе придонесат 
во развојот и просперитетот на државата.
.УКЛО во новата академска година ќе реализира 
и други активности преку посебни фондови  да 
дава поддршка и поттик на студентите и 
процесите за стекнување вештини и квалитет, 
што претставуваат неделиви сегменти во 
остварувањето на дејноста на УКЛО.



Гостување на академик Таки 
Фити на Економски факултет-

Прилеп
На 13 март 2019 година Претседателот на 
Македонската академија на науки и уметности, 
академик Таки Фити на Економски факултет-
Прилеп одржа пригодно предавање на тема: 
"Нобеловата награда за економија со посебено 
осврт на новиот лауреат Пол Ромер". Ова 
предавање наиде на голем одзив ка ј 
студентите и професорите во Факултетот, а 
истото беше организирано во рамките на 
одбележувањетона 40-годишнината од 
основањето на Универзитетот„Св. Климент 
Охридски“-Битола.
Како што истакна академикот Фити, за 
многумина Нобеловата награда претставува 
синоним за престиж во науката и едно од 
највисоките признанија за остварените научни 
достигнувања. Кога Алфред Нобел, само една 
година пред неговата смрт, во 1895 година, ја 
етаблирал оваа награда, таа опфаќала пет 
о б л а с т и :  ф и з и к а ,  х е м и ј а ,  м е д и ц и н а , 
литература и мир, а првите нобелови награди 
биле доделени во 1901 година. Во релативно 
поново време, односно во 1968 година, по 
повод прославата на 300-годишнината од 
своето постоење Шведската национална банка 
ја воведува Наградата за економија во чест на 
Алфред Нобел.  

Куриозитет е тоа што оваа награда не е 
официјална Нобелова награда, но сепак 
нејзиното објавување и доделување се прави 
паралелно со другите награди. За првпат, 
Нобеловата награда за економија била 
доделана во 1969 година на холандскиот 
економист, Јан Тинберген и неговиот норвешки 
колега, Рагнар Фриш за развојот на применети 
динамички модели во анализата на економските 
процеси.Оттогаш, па сé до денес оваа награда ја 
имаат  добиено повеќе  од седумдесет 
економисти.

Доколку се направи осврт на сите претходно 
доделени награди по економски науки, може да 
се забележи голема хетерогеност во областите 
на коишти тие се однесуваат. Сепак, според 
природата на достигнувањата за коишто е 
доделена, може да се направи класифицикација 
на неколку доминантни подрачја. Една од 
најстудиозните класификации е направена од 
страна на познатиот шведски економист, 
Линдбек, којшто ги издвојува следниве подрачја: 
теорија на општ еквилибриум, макроекономија, 
микроекономи ја ,  интердисциплинарни 
истражувања и нови методи во економската 
анализа.

Настани, новости, 
случувања
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Гостување на академик Таки Фити 
на Економски факултет-Прилеп

Во тој контекст, тој покажува како економските 
сили управуваат со желбата на компаниите да 
произведуваат нови идеи. Централната теорија 
на Ромер која беше публикувана во 1990 година, 
објаснува зошто идеите се разликуваат од 
останатите добра и бараат посебни услови за 
успех на пазарот.
 И покрај големото значење, сепак, 
Нобеловата  на града  за  економи ја  се 
карактеризира и со некои контроверзи на кои 
академикот Фити се осврна со посебен интерес. 
Имено,  меѓу добитниците очигледна е 
доминацијата на американските економисти, 
кои сочинуваат околу 70 проценти од 
целокупниот број добитници. Исто така, во 
критериумите за доделување доминантен е 
т р е н д о т  н а  р а с т е ч к о  з н а ч е њ е  н а 
квантитативните методи, вклучувајќи ги 
статистичкото тестирање и оценување. Во овој 
контекст значајно е да се истакне дека, и покрај 
престижноста, оваа награда не се смета за 
инструмент што влијае врз насоката на новите 
економски истражувања. Причината за тоа, пред 
сé, е заради фактот што при изборот се 
поставуваат широки плуралистички критериуми, 
а  и с т о  т а к а  с е  а к ц е н т и р а  и 
п о в е ќ е д и м е н з и о н а л н а т а  п р и р о д а  н а 
економските истражувања.

Д-р Димитар Николоски, Eкономски факултет

       Издавач: УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА - РЕКТОРАТ -

 Адреса: БУЛЕВАР ПРВИ МАЈ ББ, 7000 БИТОЛА, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

                 Тел: ++ 389 / 47 / 22 37 88, 22 31 92 Факс: ++ 389 / 47 / 22 35 94

                                              e-mail: rektorat@uklo.edu.mk

                    Техничко уредување: Симона Илиоска, студент ФИКТ

                                                             Дејан Главевски, УКЛО

Најновите лауреати за Нобеловата 
награда за 2018 година се Вилијам 
Нордхаус за неговиот придонес во 
интегрирањето  на  климатските 
п р о м е н и  и  П о л  Р о м е р  з а 
интегрирањето на технолошките 
и н о в а ц и и  в о  д о л г о р о ч н и т е 
макроекономски анализи.Пол Ромер, 
во своето дело покажал на кој начин 
знаењето може да функционира како 
двигател на долгорочниот економски 
раст. 
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Промоции

Во просториите на НУУБ „Св. Климент 

О х р и д с к и “  –  Б и т о л а ,  е  п р о м о в и р а н 

универзитетскиот учебник  „Инклузивна 

педагогија“ од  д-р Марија Ристевска, вонреден 

професор на Педагошкиот факултет при 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 

Битола. Инклузивна педагогија претставува 

еден од првите научни текстови од областа на 

педагогијата кој дава објаснување и научен 

осврт за лицата со попреченост, како и за 

инклузијата и инклузивното образование на 

лицата со попреченост во образовниот систем. 

Учебникот е наменет за идните педагози, 

наставници во одделенска настава и идните 

воспитувачи, кои поради новите трендови во 

инклузивното образование, во својот работен 

век сигурно ќе се сретнат и ќе работат со 

ученици со посебни образовни потреби во 

основните училишта или во предучилишните 

установи. Со читањето на учебникот сè повеќе 

ја согледуваме и неминовноста од еден 

комплетен интердисциплинарен пристап без 

кој инклузивното образование и инклузијата не 

би имале никаква смисла.

-

Намерата на овој вид на литература, истакнува 

проф. д-р Марија Ристевска, не е да го замени 

дефектологот, или според новите термини 

специјалниот едукатор и рехабилитатор, но 

една од целите му е да ги едуцира идните 

наставници и воспитувачи како да соработуваат 

со останатите стручни лица од инклузивниот тим 

во училиштето.  Учебникот Инклузивна 

педагогија произлезе од потребата за основна 

едукација на идните наставници во одделенска 

настава и идните воспитувачи, бидејќи тие се 

оние кои ќе имаат потреба од основните 

познавања на воспитно-образовната работа со 

деца со посебни образовни потреби, како и од 

препознавање на симптомите на секоја од 

состојбите, бидејќи, неретко, тие се оние кои 

први го забележуваат дека детето дека има 

некаква тешкотија. 
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Одржана   научно-стручна 
дебата 

„Надарените и 
талентираните во студентската 

популација“

По повод „ЕУ денот на талентите“  
одржана е  научно-стручна дебата на тема 
„Надарените и талентираните во студентската 
популација“, со поднаслов „Одливот на мозоци 
– нова визуализација на реалноста“. 

Дебатата беше во организација на 
с л о в е н е ч к а т а  а м б а с а д а  в о  з е м ј а в а , 
универзитетот од Ново Место, Универзитетот 
„Св .  Климент  Охридски “  -   Битола  и 
Педагошкиот факултет – Битолаи се одржа на 
25 март на Педагошкиот факултет.- Целта е да 
се сензибилизира лаичката, посебно стручната 
јавност за неопходното подобрување на 
третманот на надарените и талентираните 
особено во високото образование бидејќи тоа е 
последната можност пред која може да се 
разговара и да се убедат дека и во сопствената 
земја можат да најдат причина за својот 
академски развој. 

Крајната цел на дебатата е да даде 
одговор на прашањата што, кој, кога, како треба 
да придонесе за развојот на надарените и 
талентираните со цел нивниот квалитет да биде 
цел на нашето образование што ќе донесе 
забрзан општествено, економски, научно-
технички и друг просперитет.

-  Н и е  с м е  п р е д и з в и к а н и  д а  г и 
предизвикаме сите оние што можат да дадат 
прилог на патот до целта наречена квалитет во 
образованието. Единствен компромис во 
потрагата по квалитетот на образованието на 
надарените и талентираните е тоа што не постои 
компромис - вели професорот Љупчо Кеверески 
од Педагошкиот факултет, кој  беше модератор 
на настанот. 

На средбата учествуваа амбасадорот на 
Словенија, Милан Јазбец, градоначалничката 
на Битола, Наташа Петровска, ректорот на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“, Сашо 
Коруновски, и деканката на Педагошкиот 
факултет, Валентина Гулевска. На средбата се 
п о к а н е т и  д е к а н и т е  и  п р о д е к а н и т е  н а 
високошколските институции на Универзитетот, 
како и други заинтересирани поединци кои ќе 
дебатираат за можностите и перспективите на 
надарените и талентираните во студентската 
популација.
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Во чест на јубилејот
Предавање на академик Глигор 

Каневче

В о  р а м к и  н а  а к т и в н о с т и т е  п о  п о в о д 
одбележувањето на 40 годишнината од 
основањето на УКЛО, академик Глигор 
Каневче, професор емеритус на УКЛО,  на 
Техничкиот факултет во Битола одржа 
гостувачко предавање на тема ,,Очекувани 
правци на развојот на енергетиката во светот и 
кај нас – Нови предизвици и можности за РЕК 
Битола”. 

,,Имајќи ги во предвид токовите со кои ние се 
повеќе се приближуваме до ЕУ, а сега сме 
членки на енергетската заедница и постепено 
ги прифаќаме сите политика и одлуки на 
европската заедница, ние во иднина ќе мораме 
да се прилагодиме на тој систем кој значително 
ги менува цените и на енергентите, и на 
производството на електрична енергија, и на 
емисиите од СО2 од термоелектраните. Сето 
тоа значи дека нашиот развој во идниот период 
ќе се одвива многу поразлично од она што 
предвидувавме пред 10-тина години.” Рече во 
изјавата за медиумите академик Канвче. 
Според него, во иднина, нашата земја ќе треба 
во најголем степен да се ориентира кон 
обновливите извори на енергија, пред се кон 
големите хидроелектрани, фотонапонските 
ќелии и ветерните електрани. 

,,Другите извори на енергија ќе се 
користат се помалку. Негде до 20140-
2045 година ќе се користи и 
природниот гас, но и тој ќе опаѓа. За 
јагленот е тешко да се предвиди дека 
ќе има голема иднина во Европа, а со 
самото тоа и кај нас, зашто цената на 
емисиите од CО2 ќе биде толку висока 
што нема да биде конкурентна на 
пазарот на електрична енергија. 
Затоа, моја препорака е, РЕК Битола 
во соработка со градот Битола, ЕЛЕМ, 
и со Владата, постепено да презема 
мерки за постепена преорентација и 
на други ангажирања, инвестиции и да 
успее во следните 10-тина години да 
се преорентира со задржување на 
сите вработени.” рече академик 
Каневче, кој нагласи дека со оглед на 
сите овие нови текови треба многу 
сериозно да се размисли – што 
понатаму,  и да се направи една 
детална техно-економска анализа за 
идниот развој на земјата, за да не се 
случи некои нови инвестиции да бидат 
напразно фрлени.
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Активности од ФИКТ
Натпревар за програмирање за 

средношколци
Со одржувањето на финалето на натпреварот 

во програмирање за средношколците од 
државава, на 18.05 2019 официјално се стави 
во функција новата зграда на Факултетот за 

информатички и комуникациски технологии во 
Битола кој работи во состав на Универзитетот 

„Св.Климент Охридски”-Битола. Новиот 
современ објект, со симболично сечење на 

црвена лента, го отворија ректорот на УКЛО, 
Проф.д-р Сашо Коруновски и деканот на 

ФИКТ-Битола, Проф.д-р Игор Неделковски со 
соработниците од Ректоратот и ФИКТ. 

, , Ф а к у л т е т и т е  з а  и н ф о р м а т и ч к и  и 
комуникациски технологии се јадрата од каде 
што почнува развојот на еден универзитет. Тоа 
се места каде што се откриваат новите 
технологии и се ставаат во употреба. Сигурен 
сум дека ФИКТ и овој модерен објект имаат 
перспектива и со гордост ќе го промовираат 
нашиот  Универзитет .  Универзитетот 
рационално и наменски ги користи сите 
средства што ги добива од државата, за да 
градот и универзитетот бидат во функција на 
регионот и развојот на државата.”рече 
ректорот на УКЛО Проф.д-р Сашо Коруновски 
кој додаде дека се надева дека се ќе биде до 
завршено до 1 октомври, кога тука ќе бидат и 
првите студенти кои во овиот објект ќе ги 
добијат индексите.

На присутните пред почетокот на натпреварот во 
програмирање за средношколците од државата 
свое обраќање имаше и деканот на ФИКТ, 
Проф.д-р Игор Неделковски, кој со нескриена 
возбуда рече: ,,Сонот стана јаве. Почнуваме со 
работа во новите простории, а првиот настан е 
натпревар во програмирање за средношколци 
со што ја акцентираме соработката на 
универзитетот со средните училишта, но и со 
ИТ-индустријата, бидејќи на овој натпревар како 
евалуатори учествуваат и претставници на ИТ-
индустријата.  Остануваме отворени за 
компаниите од ИТ секторот, кој изразија желба 
да опремат дел од новите протории и тука да ја 
најдат базата за нивните потреби од човекови 
ресурси. Среќни сме што за нашата професија 
има „глад” од квалитетен кадар и очекуваме 
компаниите да покажат интерес за заеднички 
лабаратории на ФИКТ.”
По свеченото отворање Ректорот и деканот 
извршија обиколка на сите простории, на новиот 
амфитеатар, училниците, лабораториите и на 
просториите во деканатот, каде најголем дел од 
к а б и н е т и т е  н а  п р о ф е с о р и т е  в е ќ е  с е 
о п р е м е н и . К р а е н  д а т у м  з а  к о м п л е т н о 
опремување и завршување на сите работи во 
новата зграда на ФИКТ е 30 сепрември.



Настани, новости, 
случувања

Нова зграда за ФИКТ

Новиот современ објект, со симболично 
сечење на црвена лента, свечено го отворија 
ректорот на УКЛО, Сашо Коруновски и деканот 
на ФИКТ-Битола, Игор Неделковски со 
соработниците од Ректоратот и ФИКТ.

По повод пригодата, ректорот, проф.д-р. Сашо 
Коруновски истакна:  -Факултетите за 
информатички и комуникациски технологии се 
јадрата од каде што почнува развојот на еден 
универзитет. Тоа се места каде што се 
откриваат новите технологии и се ставаат во 
употреба. Сигурен сум дека ФИКТ и овој 
модерен објект имаат перспектива и со гордост 
ќе го промовираат нашиот Универзитет. 
Универзитетот рационално и наменски ги 
користи сите средства што ги добива од 
државата, за да градот и универзитетот бидат 
во функција на регионот и развојот на државата 
Се надеваме дека се ќе биде до завршено до 1 
октомври, кога тука ќе бидат и првите студенти 
кои тука ќе ги добијат индексите..

Сонот стана јаве. Почнуваме со работа во 
новите простории, а првиот настан е натпревар 
во програмирање за средношколци со што ја 
акцентираме соработката на универзитетот со 
средните училишта, но и со ИТ-индустријата, 
бидејќи на овој натпревар како евалуатори 
учествуваат и претставници на ИТ-индустријата. 
Во Битола пристигнаа 19 тимови од повеќе 
македонски градови, оценувањето ќе го врши 
посебна комисија која за најдобрите ќе додели 
награди и признанија, посочи деканот на ФИКТ, 
Игор Неделковски.
Наставата ќе се одвива во нова современа 
зграда, една од најмодерните во државата. 
Новата зграда доаѓа и со нова опрема. 
Обезбедена е нова современа компјутерска 
лабораторија. Но не се само техничките услови 
новина. Факултетот од оваа школска година 
започнува со нови наставни планови и на 
четиригодишните студии по Информатички 
науки и комуникациско инженерство и на 
тригодишните студии по Информатика и 
компјутерска техника. Новите наставни 
програми се модерни, концизни и дизајнирани 
согласно потребите на локалната ИТ индустрија, 
но и светските трендови на ИТ образование.



Настани, новости, 
случувања

Предавање на тема: 
„Трговија со луѓе заради трудова 

екплоатација“. 

Во амфитеатарот на Педагошкиот факултет во 
Битола на ден 16.05.2019 година со почеток во 
11 часот се одржа предавање на тема: „Трговија 
со луѓе заради трудова екплоатација“. Пред 
заинтересираните студенти на оваа мошне 
актуелна тема говореа Весна Томовска, 
државен инспектор за труд и Крсте Макаровски, 
с а м о с т о е н  и н с п е к т о р  в о  о б л а с т а  н а 
пограничниот криминал. Беа опфатени теми од 
трговијата со луѓе, нивната сексуална и трудова 
екплоатација и како тоа често се имплицира и 
врз студентите, поради што беа претставени 
начините за акција и превенција од ваквите 
појави.

 



Студентски активности

Инаку, УКЛО ТРИВИУМ трдиционално се 
одржува во рамки на одбележувањето на Денот 
на основањето на УКЛО, 25 април, а годинава  го 
носеше и јубилејниот  предзнак, 40 години 
УКЛО.
 
Во пресрет на настанот се одржа работилница 
за јавно говорење под менторство на проф. д-р 
Билјана Граматковски од Педагошкиот 
факултет во Битола.
 
УКЛО ТРИВИУМ  се одржа  на 19 април 2019 
година, во Малата сала од Центарот за култура - 
Битола.

ОДРЖАН ЧЕТВРТИОТ УКЛО ТРИВИУМ

На четвртиот натпреварот во ораторство УКЛО 
ТРИВИУМ на тема: 40 години УКЛО  Дигитална 
(р)еволуција учествуваа 12 студенти од неколку 
единици на УКЛО.  
 
За најдобри оратори од страна на жири 
комисија прогласени се студентите:
Бојан Стојановски, од Економскиот факултет – 
Прилеп, прво место, Софија Трампевска, од 
Предагошкиот факултет - Битола, второ место и 
Димитар Врглевски, од Правниот факултет - 
Кичево, трето место.
За покажаните говорнички вештини и 
умешност, покрај дипломи УКЛО на најдобрите 
оратори им доделува и парични награди.
 
Присутните студенти, професори и гости од 
името на УКЛО и ректорот, проф. д-р Сашо 
Коруновски ги поздрави проректорот, проф. д-р 
Виолета Маневска која по повод пригодата 
истакна дека со Тривиум, УКЛО воспоставува 
една суптилна, модерна нишка со младите и 
дека УКЛО, на 9 мај е домаќин на државниот 
настан, Собир на студентите, по повод Денот на 
европското обединување.



Студентски активности

Се додека говориме, разменуваме ставови и 
дебатираме значи дека ја подобруваме нашата 
политичка/граѓанска култура, заборавајќи да се 
користиме со „самоцензура“, бидејќи тоа не е во 
ниту еден случај некакво решение или пак 
исправна одлука, и младите од инертни полека 
но сигуро се трансформираат во активни 
членови во нивните општества.             
УКЛО тривиум би требало да биде само еден 
мал стимул и поттик за студентите веќе еднаш 
да се организираат и така да бидат фактор кој ќе 
значи нешто и кој ќе се наметнува. Во еден мој 
говор имав кажано дека „молчиме како да нема 
проблеми за кои треба да зборуваме и да се 
бориме... како се да ни е рамно“, и сеуште стојам 
зад оваа моја изјава. 
УКЛО тривиум би требало да биде само почеток 
за младите да се наметнат како фактор и да 
бидат рамка и закана за образовните и 
младинските политики (не ограничувајќи се 
само на нив).
Искрено се надевм дека во наредните години ќе 
гледаме повеќе млади на УКЛО тривиум, кои ќе 
зборуваат за младите како целина и таа целина 
ќе преовладее над поединечните проблеми. 
Всушност, оваа моја надеж  е желба за 
младинска солидарност. Колективни млади 
сили се оние кои ќе бидат фактор кој ќе се 
почитува и слуша и нема да се прескокне. 

ОДРЖАН ЧЕТВРТИОТ УКЛО ТРИВИУМ

Лауреати
Димитар Врглевски, 
Правен факултет

Во време кога слободата на говор е ставена под 
прашалник, настани од ваков тип се повеќе од 
поребни. Ставовите треба да бидат искажани 
гласно и слободно, без страв. На крајот од 
денот, тоа се одлики на демократска држава. 
Демократските држави имаат развиен јавен 
дискурс и јавното мислење е рамка па и закана 
за политиките и за оние кои стојат зад нив... тоа 
е знак на развиена политичка култура кај 
граѓаните, што не мислам дека е случај кај нас... 
за жал. Но, настани од ваков тип помагаат да се 
мотивираат младите да говорат, им дава повод, 
не дека треба повод за да си го искажеме 
ставот, но тоа е последица од општествени и 
политички случувања кои беа штетни за нас... 
тоа е посебна приказна.



Студентски активности

ОДРЖАН ЧЕТВРТИОТ УКЛО ТРИВИУМ

Лауреати
Софија Трампевска, 
Педагошки факултет

Голема чест и задоволство ми беше што 
учествував на УКЛО ТРИВИУМОТ. Изненадена 
сум и воодушевена од фактот дека младите 
луѓе се заинтересирани да излезат и да го 
искажат својот став во врска со одредена тема, 
овој пат тоа беше дигитализацијата, а уште 
поизненадена сум дека скоро кај сите ставот 
беше негативен. 
Ги почитувам и поддржувам сите вакви настани 
и навистина се надевам дека ќе ги има во што 
поголем број. Од секогаш сум сакала јавно да 
говорам, бранејќи свој одреден став, но не 
секогаш сум имала можност. УКЛО ТРИВИУМ 
ми ја пружи таа можност и Ви благодарам за 
тоа!



Студентски активности

И за крај би сакал да му укажам на следните 
ораторски натпреварувачи
дека успехот не доаѓа кога ние ќе посакаме, тој 
доаѓа кога постојат замислени цели , силна 
желба,
постојана упорност и активност но и институции 
кои сакаат да ги потикнат и мотивираат
студентите дека тие не се заборавени од нивна 
страна и му се мотив за награда, се повеќе и
повеќе да се истакнуваат и да се покажуваат во 
светло кое може најасно да ги одслика. Голема е
благодарноста за повикот и учество на 
натпреварот.

ОДРЖАН ЧЕТВРТИОТ УКЛО ТРИВИУМ

Лауреати
Бојан Стојановски,
Економски  факултет

Најпрво благодарност од мене, вашиот студент 
за многуте прекрасни моменти во кои уживавме 
и
кој ни ги приредивте во текот на ораторскиот 
натпревар. Посебна е благодарноста до тимот 
на
сите професори за фантастичната соработка и 
помош која ја пружија во текот на натпреварот.
Желбата за успех беше поголема од стравот за 
да не успеам да се искачам на првото место на
ораторскиот натпревар и да ги искажам моите 
ораторски вештини кои ги поседувам. Длабока
благодарност и задоволство кон професорката 
Моника Ангеловска Дичоска за нејзината
посветеност и соработка.
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