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e-весник на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
број 33 . октомври 2015 . година X

3. ПРЕДГОВОР
Писмо од редакцијата
4-5. НОВО РАКОВОДСТВО НА УКЛО
(Организација)
Ново раководство на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ - Битола
6-7. ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС
(Кон новиот почеток)
- Централно одбележување на Првиот
академски ден
8-10. НАСТАНИ, СЛУЧУВАЊА, НОВОСТИ
(Инфо)
11. КОНФЕРЕНЦИЈА (Безбедност)
Меѓународна научна конференција за
безбедноста како предмет на
истражување - пристапи, концепти и
политики
12-13. ЛАУРЕАТИ (Инженерски прстен)
Инженерски прстен доделен на
дипломец од Техничкиот факултет Битола
14. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
(Конференција)
- Конференција на Magna Charta
Universitatum
15. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
(Проект)
За заедничкиот проект со
Универзитетот во Бамберг
16. ЈУБИЛЕЈ (ИСК - Прилеп)
35 години Институт за старословенска
култура - Прилеп
17. СТУДЕНТСКИ АКТИВНОСТИ
(Студентска организација)
AИЕСЕК Прилеп
18-19. СТУДЕНТСКИ ИСКУСТВА
(Размена на студенти)
Базилеус V
20-21. ИЗБОР НА НОВИ ДЕКАНИ
- Педагошки факултет - Битола
- Факултет за туризам и угостителство Охрид
- Факултет за Биотехнички науки Битола
22. ИН МЕМОРИАМ
Проф. д-р Кристи Бомбол
23. СПОРТ (Футсал)
Универзитетска лига во футсал
2014/2015

Драги професори, соработници и
останати вработени на УКЛО
Водејќи се од премисата дека за секој
напредок е заслужна смелоста,
имагинацијата и креативноста, пред
вас, нашите, се надеваме, верни
следбеници и поддржувачи ви презентираме и промовираме едно ново,
читателско искуство токму во таа нова
насока.
Ви го претставуваме е – весникот на
вашиот и наш УКЛО чии содржини ќе ги
подготвуваме заедно со вас.
Фокусиран кон сите, а најмногу кон
своите студенти што се есенција, но и
полет на Универзитетот, Универзитетското гласило низ информативен колаж
и понатака ќе ги претставува студентските, академските активности, проекти, искуства и остварени контакти.
Нашето е-добредојде до вас, е во знакот
на непосреднииот изминат период
поврзан со почетоците во работењето
на новото раководство на УКЛО, а
паралелно информираме и за најзначајните актуелности на Универзитетот,
одржани предавања, презентации и
работилници.
Во намерата да се структурира со ваша
поддршка во духот на новото време
Универзитетскиот глас, вест, новост,
информација и порака, воедно нуди
простор за афирмирање на вашите
креативни, иновативни размисли.
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Драги студенти,

ПРЕДГОВОР

СОДРЖИНА

Ве очекуваме.
Со почит,
од Редакцијата
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НОВО РАКОВОДСТВО НА УКЛО

ОРГАНИЗАЦИЈА

Ново раководство на
Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола

На 133 седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 27.05.2015 година, со тајно
гласање, проф. д-р Сашо Коруновски е избран за ректор на Универзитетот „Св.Климент
Охридски“ – Битола.
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола во согласност со Законот за високото
образование и Статутот на Универзитетот, спроведе процедура за избор на нов ректор, при
што, реализацијата на постапката е спроведена според претходно утврдени Критериуми,
Роковник и Упатството за избор на ректор, донесени на Универзитетскиот сенат на
15.04.2015 годинa.
Кандидатот за ректор, проф. д-р Коруновски Сашо со освоеното мнозинство гласови, во
согласност со предвидените процедури, е прогласен за ректор на Универзитетот. Во текот
на изборната постапка, проф. Коруновски достави програмска Платформа за работа на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - во којашто ги опфати сите домени во
функционирањето на УКЛО како високообразовна установа.
Дополнително, во периодот што следеше, Сенатот на Универзитетот во согласност со
легислативата, Статутот и дефинираната постапка во споменатите акти, на седница,
одржана на 23.09.2015 година, го разгледа предлогот на ректорот, проф. д-р Сашо
Коруновски при што за проректори беа продолжени и со Одлука на Сенатот избрани: проф.
д-р Марјан Ангелски, проф. д-р Елизабета Бахтовска, проф. д-р Виолета Маневска и проф.
д-р Светлана Николоска.
Новото раководство на УКЛО започна со работа на 1 октомври 2015 година и има
четиргодишен мандат.

Проф. д-р Сашо Коруновски
- ректор
- по дипломирањето на Архитектонскиот факултет во Скопје, магистрира
во областа на Историја на уметност и археологија, а со степен доктор на
науки во истата област се стекнува во 2000 година. Тој има долгогодишно
работно искуство и значајни резултати во науката и наставнообразовната дејност. Од 2003 година континуирано е избиран за
визитинг професор на Филозофскиот факултет во Скопје. Во два мандати
е декан на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, од каде доаѓа
на позицијата ректор на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.
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Проф. д-р Марјан Ангелески,
- проректор за настава
- дипломирал на Природно-математичкиот факултет во Скопје, по што,
магистерскиот труд и докторската титула ги стекнува на Економски
факултет во Прилеп. Негово поле на научен интерес е: е-подготвеноста,
проектниот менаџмент и иновативноста. Во два мандати ја обавува
функцијата продекан за настава на матичниот, Економски факултет.
Професорот Ангелески реализирал повеќе престои на странски
универзитети.

- по завршување на Факултет за безбедност, магистрира и докторира на
истиот факултет. Остварувала професионален ангажнам во МВР, била
предавач со ПРОКСИМА, едукатор на даночните инспектори, а во
моментот работи на проектот на Светска банка и
Управата за
финансиско разузнавање за спречувањето на перење пари и
изготвување на Национална стратегија.
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Проф. д-р Светлана Николоска,
- проректор за финансии и развој

ОРГАНИЗАЦИЈА
НОВО РАКОВОДСТВО НА УКЛО

Ново раководство на
Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола

Проф. д-р Елизабета Бахтовска,
- проректор за наука
- со звањето доктор на технички науки се стекнала на Институт за
земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје. Нејзина
научна област е механика и јакост на материјалите. Таа е главен
координатор на 3 и национален координатор на 4 Темпус проекти,
национален координатор на 2 меѓународни научно - истражувачки
проекти, главен координатор на 2 и учесник во 1 национален
научноистражувачки проект.

Проф. д-р Виолета Маневска,
- проректор за студентски прашања
- додипломските, постдипломските студии и одбраната на докторската
дисертација ги реализира на Институтот за Информатика при Природноматематичкиот факултет во Скопје. Во еден период ја извршува
функцијата декан на Факултетот за администрација и менаџмент на
информациски системи. Активен член е на голем број домашни и
меѓународни здруженија и вклучена е во бројни домашни и меѓународни
проекти.
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ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС

КОН
НОВИОТ
ПОЧЕТОК

Централно одбележување
на Првиот академски ден

Со интонирањето на македонската и изведба на
студентската химна Гаудеамус игитур, започна
централното одбележување на почетокот на
новата академска година, што се одржа на
Техничкиот факултет во Битола.
Покрај бројните новозапишани студенти,
декани, професори и соработници, на свеченоста
присуствуваше и новоизбраниот ректор на
Универзитетот, проф. д-р Сашо Коруновски,
претставници од општествено-политичкиот
живот и стопанственици од Регионот.
Честитки по повод академскиот почеток упати
деканот, проф. д-р Стојанче Нусев, во својство на
домаќин на настанот, по што, воведен збор
имаше ректорот, проф. д-р Златко Жоглев. На
заедничкиот настан, Првиот акдемски час,
обраќање до студентите одржа новиот ректор
на УКЛО, проф. д-р Сашо Коруновски:

дадеме својот придонес кон единственоста и
важноста на моментот, кога и мене лично како
иден прв човек на УКЛО, сеуште актуелното
раководство ми даде можност да ве поздравам,
охрабрам и да ви посакам добредојде на
Универзитетот.
На почетокот би сакал да ви честитам за
вашиот успешен упис на факултетот што го
избравте каде своето место го заслуживте со
сопствените резултати од државната или
училишната матура. Зад сите вас е одлуката за
изборот на студиите, а за некои и преселба во
нов град, промена на начинот на живеење....А
пред сите вас стои обврската за стекнување
знаења и вештини на различно ниво од она што
досега го знаевте, на академско ниво. За да ја
исполните оваа ваша задача ќе ви биде потребен
труд, но и истрајност и упорност, разборитост
и самодоверба. Успехот не е лесно достапна
категорија, но отвора бројни можности и шанси
за исполнување на животните цели:
професионалното оспособување, заедно со
останатите ваши квалитети ви овозможува
подобро позиционирање при вклучувањето на
пазарот на трудот, одговорно членство во
општеството, на добробит на секој од вас и на
целата заедница.
Затоа, студирајте со целосна одговорност кон
самите себе, кон вашите семејства, кон сите
што ви ја даваат толку потребната морална и
материјална поддршка и што со вас ги делат
вашите планови и успеси.

Драги студентки и студенти
Почитувани колеги
Собрани сме денеска на почетокот на новата
академска година во аулата на Техничкиот
факултет во Битола како една од најстарите
единици на нашиот заеднички дом,
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола за со овој чин и во овој амбиент да го
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Централно одбележување
на Првиот академски ден

Секоја академска година е нова можност за
одредени промени и подобрувања на
Универзитетот којшто има своја стратегија
односно програма на активности насочени кон
остварување на поставените цели. Нашиот
приоритет ќе биде интензивирање на
активностите што осигуруваат подобрување
на квалитетот за да постигнеме повисок
степен на интегрирање во европскиот
високообразовен и научно-истражувачки
простор. И покрај проблемите и тешкотиите со
кои се соочуваме, неопходно е да истраеме во
спроведувањето на реформите и во секоја
реформа да се обидеме да го пронајдеме она што

И затоа, ќе завршам со желбата секој од вас во
целост да го почувствува универзитетскиот
дух и да ја доживее динамиката на академското
живеење, а пред сe ви посакувам напредок и
љубов кон знаењето што го избравте.
Почетокот на новата академска година е
одбележан со уште два значајни моменти.
Доделени се 13 стипендии и 5 уписнини за
студенти од Техничкиот факултет обезбедени од
познати компании и врачени се првите индекси.
Таа чест им припадна на најдобро рангираните
бруцоши ослободени од плаќање на трошоците
за студирање. На овој начин, УКЛО го промовира
знаењето и вложениот труд и дава поттик и
поддршка на најдобрите.
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На вашите матични факултети, во
контактите со професорите ќе ги добиете сите
детални информации за студиите, а ќе се
запознаете и со правните и сите други
документи што го регулираат вашиот статус и
вашите обврски.
Од мојата позиција можам само да истакнам
дека ќе направиме сe што е во наша моќ за да во
Универзитетот пронајдете добра рамка за
бројни активности што вашиот студентски
живот ќе го направат посодржаен, поинтересен
и побогат.
Посакувајќи ви добредојде на УКЛО, акронимот
што ќе стане ваше секојдневие, ве повикувам да
ги искористите сите потенцијали што
Универзитетот ви ги става на располагање за
потребите на едно квалитетно студирање,
почнувајќи од човечките ресурси, преку
опремата, можностите за добивање грантови
за студиски престои во странство и сл.

е позитивно, да бидеме визионери и заеднички,
низ интегрирани активности како што е овој
симболичен почеток, да го јакнеме нашиот
Универзитет.

ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС

Внесете го вашиот младешки ентузијазам,
вашиот жар во студирањето, активно
учествувајте во предавањата, вежбите,
практичната работа. На тој начин, секојдневно
ќе се збогатувате со нови сознанија и искуства,
ќе се
изградувате за своето идно звање.
Знаењата и вештините што ќе ги стекнете во
текот на вашето студирање претставуваат
алатки за јакнење на вашата конкурентност на
пазарот на трудот но и темел за доживотното
учење коешто со забрзаниот ритам во развојот
на сите научни дисциплини и технологии се јавува
како предуслов за сите професии.

КОН
НОВИОТ
ПОЧЕТОК

Најдобро рангирани студенти
академска 2015/2016 година
1. Економски факултет,Бојан Богојевски
2. Технички факултет, Благој Димовски
3. Факултет за туризам и угостителство,
Јоана Јакимовска
4. Педагошки факултет, Трајче Пенков
5. Факултет за биотехнички науки,
Симона Гаџовска
6. Висока медицинска школа,
Маја Сокароска
7. Факултет за информатички и комуникациски
технологии, Анѓела Пејовска
8. Факултет за безбедност, Натали Никлевска
9. Правен факултет, Мерита Шахин
10. Технолошко - технички факултет,
Драгана Огненоска
11. Ветеринарен факултет,
Мартина Стефановска
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НАСТАНИ, СЛУЧУВАЊА, НОВОСТИ
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ИНФО

Средби и соработка
Амбасадорот на Република Словачка во
Република Македонија г-дин Мартин Безак на
16.10.2015 година го посети Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола и со ректорот,
проф. д-р Сашо Коруновски оствари работната
средба во насока на продлабочување на
процесите на соработка.

На средбата, гостинот се запозна со структурата
на Универзитетот и подготвеноста на УКЛО за
позасилена меѓународна соработка и поголема
отвореност кон европскиот образовен простор.
П р в ата , о ф и ц и ј а л н а п о с е та н а У К Л О ,
Амбасадорот на Република Словачка г-дин
Мартин Безак ја продолжи на Правниот
факултет во Битола, каде за студентите и
академскиот кадар
одржа предавање
посветено на словачко - македонските односи.

Недела на самоевалуација на УКЛО
Oд 26-30 Октомври 2015 на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола се спроведе
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Настани
Случувања
Новости
студентско анкетирање.
Неделата на самоевалуација на УКЛО низ
претходно утврдени термини се реализира и на
дисперзираните студии, со што, студентската
заедница на УКЛО ја има приликата да ги
искаже ставовите и мислењата за студиските
програми како и за квалитетот на наставниот и
соработничкиот кадар.
Спроведувањето на студентската анкета е
составен дел од самоевалуацијата на
Универзитетот, за што е надлежна Комисијата за
самоевалуација, како автономно тело на УКЛО.
Комисијата за самоевалуација подготви план за
реализацијата на текот и начинот на
спроведување на овој сложен процес, за
објективно скенирање на состојбите и процесите
на ниво на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола.
Состав на Комисијата за самоевалуација на
УКЛО:
Проф. д-р Mариja Mаленковска Тодорова претседател
Проф. д-р Цане Мојаноски - член
Проф. д-р Деан Илиев
Доц. д-р Илија Христоски - член
Доц. д-р Анастас Џуроски - член
Доц. д-р Никола Рендевски - член
Виш предавач. д-р - Изабела Филов - член
Елена Ќосеска, студент втор циклус - член
Лора Костовска, студент прв циклус - член

Презентирани програмите на ДААД

градење доверба, поврзување, здравје,
безбедност и раст. Проектот „Регионална
сертификација на професионалните вештини во
секторот за агротуризам“ со акроним: (АТС),
којшто се реализираше на Факултетот за
биотехнички науки во Битола во периодот од
22.03.2013 до 22.03.2014 г. е избран за
достигнувањето раст, бидејќи на луѓето од
руралните области на РГрција и РМакедонија им
понуди можности и вештини за вклучување во
секторот за агротуризам.

октомври 2015

Во рамките на соработката на УКЛО со
Германската академска асоцијација за размена
(ДААД) се одржа презентација на можностите за
студирање и начините за аплицирање за
студиска стипендија во Германија.
За заинтересираните студенти и академскиот
кадар од УКЛО претставување на програмите на
Д А А Д р е а л и з и р а а п р е т с та в н и ц и т е о д
канцеларијата за врски на ДААД, Мајке Грезер
и Анета Крстеска.
Презентацијата се одржа на 06.10.2015 година,
во амфитеатарот на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии Битола.
Инаку, УКЛО и Германската академска
асоцијација за размена (ДААД) остваруваат
повеќегодишна соработка. Значителен број
студенти, постдипломци или докторанти од
Универзитетот се корисници на стипендии од
оваа Асоцијација.
На настанот покрај академски кадри и студенти,
присуствиваа и проеректорите на УКЛО, проф. др Елизабета Бахтовска и проф. д-р Виолета
Маневска.

ИНФО

НАСТАНИ, СЛУЧУВАЊА, НОВОСТИ

Настани
Случувања
Новости

Учество на студенти и
академски кадри од УКЛО
на семинар за националните кризи
и помирувања
Студенти од Правниот факултет од УКЛО,
предводени од продеканот, проф. д-р Горан
Илиќ, активно партиципираа во дебатата
„Национална/и криза/и и помирување/а“
организиран од Францускиот институт и
Амбасадата на Франција во Македонија, во
соработка со правните факултети од повеќе
универзитети во земјата и невладини
организации.

АТС проектот избран од
Европската Комисија како
репрезентативен проект за
поттикнување на растот
и работните места

На настанот е истакнато дека дебатата е клучен
инструмент во процесот на помирување во
којшто треба да се вклучат сите групи во
постконфликтните општества.

По повод одбележувањето на 25 години од
Интеррег, Европската Комисија избра 25
проекти врз основа на 5-те врвни достигнувања:
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ИНФО

Професорот Ан Базен, од Факултетот за
политички науки во Лил, во својство на
модератор на студентскиот ден, ги потенцира
моќта на дијалогот и почитувањето како
механизми со коишто може да се оди напред во
поглед на сите отворени општествени прашања
и преку кои може да се ослободуват потребните
енергии.

На семинарот што се одржа на 21 октомври 2015
година во Скопје, покрај студенти од правните
факултети од Скопје, Тетово и Битола, учество
зедоа академски кадри од државата,
интелектуалци од Република Франција како и
претставници од граѓанскиот сектор.

Настани
Случувања
Новости
УКЛО и УниГент во EURAXESS
УКЛО, преку својот Амбасадор за BASILEUS
алумните на УниГент (Белгија) за Западен
Балкан, Рената Петревска Нечкоска се вклучи во
настанот EURAXESS Blue Bus Tour – караван за
промовирање, дисеминација и проширување на
поддршката за студентите и младите
истражувачи на мобилност.
Караванот за градење напредни комуникациски
линкови поминува низ 34 пунктови во 16
европски земји, а Република Македонија се
приклучи на рутата на Blue Bus на 26 октомври
2015. На централниот настан (ФИНКИ, Скопје)
зедоа учество и студенти, млади истражувачи и
академски кадри од УКЛО коишто имаат
искуство со мобилност.
Овој проактивен настан, им овозможи на
учесниците, во директни контакти помеѓу себе,
но и со професионалците од EURAXESS, да
разменат идеи и контакти за понатамошно
поефикасно вклучување во европските
траектории на истражувачите и за
олеснувањето на нивниот престој во странство,
што претставува една од носечките активности
на EURAXESS.

Меѓународна научна конференција
за безбедноста како предмет
на истражување
- пристапи, концепти и политики

До Конференцијата пристигнаа квалитетни
трудови што се рецензирани и ќе бидат објавени
во посебен печатен Зборник којшто ќе биде
вклучен во базата на EBSCO, а во тек е
изработка на заклучоци од Конференцијата што
ќе бидат доставени до учесниците и до
надлежните институции.

октомври 2015

Деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р
Оливер Бачановиќ во своето обраќање меѓу
другото рече: „глобализацијата и процесите што
доведоа до промена во структурата на светската
моќ и сила условија појавите што ја загрозуваат
безбедноста да се согледаат како предизвици,
ризици и закани. Централниот интерес на
поимот безбедност е државата, која може да е
загрозена од внатрешните потреси, економските
и општествените нарушувања, особено во
заедниците што имаат недостаток на чувство на
загрозеност на идентитетот и социјалната
кохезија“.
Оценето е дека постојаното истражување на
безбедносните закани од различен вид, за
луѓето и заедниците во кои живеат е извонредно
важно и претставува conditio sine qua non, за
еден нормален живот на луѓето, групите и
општествата.

КОНФЕРЕНЦИЈА

Во организација на Факултетот за безбедност Скопје од 02 до 03.06.2015 година во хотел
Метропол, Охрид се одржа шестата по ред
М е ѓ у н а р о д н ата н а у ч н а к о н ф е р е н ц и ј а :
„Безбедноста како предмет на истражувањепристапи, концепти и политики“. На научниот
собир учествуваа над 130 професори и научни
работници од 15 земји и тоа: Италија, Руската
федерација, Унгарија, Португалија, Чешка,
Украина, Шведска, Бугарија, Словенија,
Хрватска, Србија, Албанија, Црна Гора,
Република Српска, Босна и Херцеговина и од
Република Македонија.

БЕЗБЕДНОСТ

Низ дебатата во повеќе од 14 панели Научната
конференција даде одговори на повеќе
прашања од интерес за научната, стручната и
општествената јавност.
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ИНЖЕНЕРСКИ
ПРСТЕН

Лауреати за признанието
Инженерски прстен
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ЛАУРЕАТИ

Меѓу лауреатите, добитници на високото признание
Инженерски прстен се четворица дипломирани студенти од УКЛО

Драган Сиљаноски
Факултет за информатички и
комуникациски технологии

Катерина Петровска
Факултет за биотехнички науки

Дипломирал на насоката
Инженерство и
менаџмент на софтверски апликации, со
просечна оцена 9,34.
Учествувал во програмата Work and Travel во
САД. Запишан е на магистерски студии.

Дипломирала на насоката Преработка на
анимални производи, со просечна оцена 9,19.
Студентка е на втор циклус на студии.

Во мојата професија се дејствува локално, а се
влијае глобално. Работам на мое усовршување и
го надградувам моето знаење во тек со
најновите светски технологии. Себеси се гледам
како успешен програмер-иноватор на нови
софтверски решенија. Наградата ми е
дополнителна мотивација за да вложам уште
повеќе труд за надградување на моите
способности.

Водејќи се според значењето на зборовите
“храната претставува живот” бев поттикната
целосно да се посветам и да истражувам во
областа на храната. Како студент на
Факултетот за биотехнички науки во иднина
сакам да соработувам со лидерите на фирмите
од областа на преработката, квалитетот и
безбедноста на храната, но исто така сакам да
бидам вклучена и во разни истраживања.
Добивањето на наградата за мене претставува
само еден од чекорите кон нови успеси.

Доделувањето Инженерски прстен освен признание за
најдобро дипломираните студенти од инженерските факултети
претставува и своевиден поттик за изучување на инженерството
и придонес за формирање на квалитетен инженерски подмладок.
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Емилија Дуковска
Технолошко - технички факултет

Дипломирал на насоката: Графички дизајн и
инженерство, со просек 9,79. Учествувал на
бројни тренинзи, курсеви и семинари. Тренер е
во неформалното образование што промовира
толеранција,недискриминација и анти-ксенофобија.

Дипломиран инженер – технолог, на насоката
Нутриционизам со просек 9,95. Посветеноста
кон здравјето ја остварува и практично, со
посета на болници и старски домови.

ЛАУРЕАТИ

Игор Поповски
Технички факултет

октомври 2015

Се гледам како човек кој со своето знаење и
искуство ќе може да придонесе за едукација на
младите во Македонија. Наградата
претставува едно признание кое сум го
заслужил со вложување многу време и работа во
студирањето, во личната изградба како
респектабилен млад човек со потенцијал за
успех во животот и во професијата.

Се запишав и на вториот циклус на студии, но
тука нема да застанам Секојдневно учам и се
надградувам, учам за да можам и јас да помагам
во трасирање на патеките на оние кои сакаат
да успеат.. Наградата Инженерски прстен е
признание за постигнатиот успех, ме прави да
се чувствувам горда на себе и исполнета, зашто
ова е едно признание дека се чекори по
вистинската патека-патеката на успехот.

Инженерскиот прстен е едно од највисоките признанија
кое може да го добие еден млад инженер.
Наградата ги издига на пиедестал инженерските гранки
неопходни за развитокот на државата и поттик
за идните студенти за изучување на инженерството.
Прстенот претставува круна од дабови лисја
на чиј врв се наоѓа знакот на инженерската институција.
Дабовите лисја ги претставуваат честа
и достоинството од антиката до денес,
ѕвездата пак, го претставува знаењето
како синергија од сите инженерски дисциплини.
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МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

КОНФЕРЕНЦИЈА

Конференција на
Magna Charta
Universitatum

Од 17 до 18 септември 2015 година, во Болоња,
Италија, се одржа редовната Конференција на
Опсерваторијата на Magna Charta со тема
“Вредностите по
2015 година. Глобален
предизвик за универзитетите и нивните
студенти”.
Универзитетот “Св Климент Охридски” – Битола
го претставуваше новиот ректор на УКЛО, проф.
д-р Сашо Коруновски.
Домаќин на овој значаен собир беше Ивано
Диониџи, Ректор на Болоњскиот универзитет
Alma Mater Studiorum, а негов заменик, Сиболт
Норда, претседател на Опсерваторијата,

Во рамките на првата сесија и воведните
излагања, фокусот беше ставен на прашањето:
“За што се универзитетите?” и притоа
функцијата на универзитетите како дел од еден
сложен систем се разгледуваше од аспект на
нивните основни вредности и академската
слобода како една од вредностите.
Во рамките на темата, глобалните вредности се
толкувани од повеќе аспекти, при што Европа
симболизира заеднички збир на повеќе
вредности што не се дадени еднаш засекогаш и
не се еднакви за сите, туку зависат од
специфичните околности во рамките на еден
универзитет и околината каде се
имплементираат. Актуелизирана е релацијата
меѓу овие спротивставености и потребата од
воспоставување неопходен баланс.
Втората сесија ги актуелизираше студентските
истражувања преку презентации од студенти од
Амстердамскиот универзитет во Холандија на
темата: „Како студентите учат?“, при што се
афирмира основната поента дека студентите
најдобро учат со нивно директно инволвирање
во наставата, а не со класични ex cathedra
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предавања.
Третата сесија во главниот дел беше посветена
на меѓународните перспективи на
универзитетите преку создавање на различни
сојузи, мрежи, здруженија и асоцијации во
насока на подобрување на нивното
функционирање и зајакнување на академските
капацитети.

Во попладневната работа, низ т.н. world cafe
sessions, ректорот, проф. д-р Сашо Коруновски
активно партиципира во темите: “Предизвиците
во промовирањето
на фундаменталните
принципи и вредности на Magna Charta“
„Вредностите кои се под притисок на
интернационализацијата“,и „Како на студентите
да им се обезбедат дополнителни сервиси“
Последниот ден од Конференцијата се заокружи
со инаугурацијата на новите членови на Magna
Charta, како исклучително значајна Асоцијација.

За заедничкиот проект со
Универзитетот во Бамберг

Ректорот, проф. д-р Сашо Коруновски чија
научна преокупација е од областа на културното
наследство оценува дека заедничката цел на
двата Универзитети е зачувување на културното
наследство, за што во прилог зборува фактот
дека манастирот „Св. Наум“ е впишан во
регистарот на УНЕСКО како светско духовно и
културно наследство. Новите техники и
технологии применети во Проектот ќе
овозможат за навек да се забележат остатоците
- невидливи за обичното око, но, посебно
значајни за окото на експертите. Се смета дека
истражуваните два столба се единствените
остатоци од старата манастирска црква на Св.
Наум.

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Проектот на УКЛО со Ото – Фридрих
Универзитетот во Бамберг, Дигитализација на
јазичното културно наследство: Натписите на Св.
Наум, е презентиран и пред пошироката јавност.
На 25 септември, 2015 година, во Ректоратот на
Универзитетот, проф. д-р Себастијан Кемпген,
воедно и почесен професор на УКЛО, говореше
за целите и научните придобивки од Проектот,
при што нагласи дека, покрај изработка на
дигитални модели на столбови од натписите на
Манастирот Св. Наум, во висока резолуција,
активностите што се преземаат на овој план, ќе
овозможат верификација на познати натписи и
пронаоѓање нови.

ПРОЕКТ

октомври 2015

Резултатите, покрај на научната и стручна
јавност, ќе бидат ставени на располагање на
истражувачи од релевантни институции во
областите како што се јазично - културната
меморија и наследството.

Проектот, Дигитализација на јазичното културно
наследство:Натписите на Св. Наум се остварува
со соодветни одобренија од Министерството за
култура и МПЦ, а финансиран е од баварското
министерство за образование.
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ЈУБИЛЕЈ

ИСК - ПРИЛЕП

35 години Институт за
старословенска култура Прилеп

По повод 35-годишниот јубилеј Институтот за
старословенска култура
организира серија
научни и едукативни активности во текот на
целата 2015 година содржани во отворена
програма со наслов „Денови на ЈНУ Институт за
старословенска култура – Прилеп“. Институтот,
својата работа ја започна на 1 јули 1980 година
како јавна научна установа со единствена цел
собирање, обработување, систематизирање и
презентирање на целокупниот материјал за
културната историја на Македонија, преку
организирање и изведување истражувања од
областа на етногенезата и фазите на развој на
културата на македонскиот народ. Уште од
самите почетоци станува збор за единствен
научен центар од овој вид и со ваков
мултидисциплинарен карактер, не само во
Македонија и на Балканот, туку и пошироко во
Европа, особено во нејзиниот источен дел. При
реализација на научно-истражувачките
активности, покрај научните работници од
Институтот, вклучени се и голем број еминентни
научни имиња од земјата и странство.
Институтот дава значаен придонес во
документирањето на бројни словенски ракописи
и писмени споменици со македонска продукција,

студиозно обработени како од филолошкопалеографско-лингвистички аспект, така и од
политичко-дипломатски аспект.

Освен со материјалната култура, Институтот
континуирано и интензивно се занимава и со
духовната култура на македонскиот народ со
што дава значаен придонес кон
разоткривањето на историскиот развој и
етногенетските процеси на македонскиот
народ, неговиот светоглед, митолошките,
религиозно-христијанските и фолклорните
ликови, претстави и верувања.

ОТВОРЕНА ПРОГРАМА НА НАУЧНИ И ЕДУКАТИВНИ МАНИФЕСТАЦИИ:
џДЕНОВИ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА – ПРИЛЕП
џПредавање на тема „Религија на античките македонци“ од проф. д-р Наде Проева
џПромоција на книга „Речник на странски зборови и изрази од Јанаки Стрезов“ од д-р Виолета Крстеска
џИзложба на фотографии, публикации и опрема на Институтот
џРаботилница за млади „Технологија на изработка на мозаици“
џIII Меѓународна научна конференција по пoвод јубилејот
џЕдукативна екскурзија за млади низ варошките цркви
џ„Средновековен Прилеп низ Историјата на Уметноста“
џРаботилница за млади „Орнаменти во фрескоживописот“
џНаучна трибина на тема: Народно v.s. официјално христијанство
џЕсеи на тема „35 години дејност на Институт за старословенска култура – Прилеп, помеѓу историјата,

археологијата, историјата на уметноста, етнологијата и лингвистиката“
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АИЕСЕК Прилеп
СТУДЕНТСКА
ОРГАНИЗАЦИЈА

поразлично лето од сите останати, исполетно со
нови искуства и знаења, но и поинакви можности
како резултат на вмрежувањето во АИЕСЕК. На
заинтересираните за изучување на турскиот
јазик и култура, АИЕСЕК – Прилеп, тоа им го
овозможи преку проектот Your Choice и преку
часовите на практикантот од Турција, Јакуп. Тоа
искуство може да премине и во традиција.

СТУДЕНТСКИ АКТИВНОСТИ

АИЕСЕК Прилеп секојдневно се стреми кон
остварување на целите на огранизацијата,
зацртани на почетокот на годината, а со тоа се
одликува и работењето и постигнувањата на
студентите во оваа организација. Во тек е
новиот проект на АИЕСЕК – Прилеп, Meet me in
Prilep, на којшто волонтери од Турција и
Шпанија, преку блог, Facebook и Instagram
објави, ги запознаваат интернационалците со
Прилеп, со културното и духовно богатство,
традицијата, културата и кујната, со локалните
настани со што и непосредно се поттикнува
развојот на локалниот туризам.

октомври 2015

Во оваа студентска организација активно беше и
за време на летoто, период во којшто се
одвиваше националната кампања на АИЕСЕК,
„Летово сакам“, преку која студентите можеа да
заминат на волонтерска пракса во некоја од 130
земји на АИЕСЕК мрежата и да доживеат едно

Оваа година кампањата: „Создаваме успешни
херои во општеството“, АИЕСЕК ја организира
заедно со алумните, членовите и средношколците што учествувале во проектите како
можност за стекнување нови вештини, запознавање со бизнис заедницата, па и добивање на
стручни знаење во одредени области.
Новоизбраното раководство на Локалниот
комитет на АИЕСЕК – Прилеп и во иднина
планира успешно реализирање на нови проекти
и нови размени на студенти.
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СТУДЕНТСКИ ИСКУСТВА

РАЗМЕНА
НА
СТУДЕНТИ

Како студент на магистерски студии на Правниот факултет
при Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола,
Јована Мисирлиевски беше дел од Програмата
за размена на студенти „Базилеус V“, во рамките на Еразмус Мундус,
финансирана од Европската Комисија.
Таа шест месеци престојуваше и студираше на
Универзитетот во Љубљана, Република Словенија
и го сподели стекнатото искуство од овој студентски престој.

октомври 2015

УГ: За каков вид програма станува збор?
ЈМ: Станува збор за Програма за размена на
студенти Базилеус V којашто е во рамките на
Еразмус Мундус (aкција 2) и е финансирана од
Европската Комисија. Вкупно може да се
аплицира на 10 универзитети во држави членки
на Европската Унија и на 10 универзитети во
државите на Западен Балкан. Програмата нуди
стипендија, покриени се патните трошоци и
здравственото осигурување. Наменета е за сите
студенти на додипломски, постдипломски и
докторски студии
запишани на еден од
универзитетите партнери во програмата. Јас
конкретно ја одбрав Словенија, за да можам
таму да одам на размена. Студентот на размена,
привремено (1 семестар минимум, 1 академска
година максимум) живее и студира во странска
држава. При аплицирање секој студент
потпишува договор за студирање со домашниот
универзитет, а ако студентот е примен тогаш тој
договор го потпишува и универзитетот каде ќе
се одвива размената. Со овој договор
домашниот универзитет се обврзува да ги
признае предметите што студентот одбрал да ги
изучува и ги положил за време на својата
размена. Значи, со оваа програма студентот не
се стекнува со диплома, предавањата и
полагањата се во друга држава, но дипломата е
од домашниот универзитет.
УГ: Кажете ни нешто за организацијата на
програмата?
ЈМ: За програмата немам буквално никаква
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Базилеус V

забелешка или негативна критика. Целата
организација е осмислена да го подобри
квалитетот на студирање кај еден студент.
Предавањата и полагањата се на англиски јазик,
со доволно разбирање од страна на
професорите дека колку и да е добро
познавањето на англискиот јазик, сепак за
студентот не е мајчин јазик.
Со луѓето од програмата бевме во постојан
контакт, со совети за полесно прилагодување.

УГ: Може ли да ни пренесеш дел од впечатоците?
ЈМ: Не можам да зборувам во името на сите
студенти во Словенија, но можам да зборувам за
оние кои беа таму на размена како дел од оваа
програма. Студентите на размена поинаку го
доживуваат целото искуство. Сепак и самата цел
на програмата покрај студирањето е и
запознавање со културата и начинот на
живеење и студирање во друга држава

другите држави. Дел од патувањата ги
организиравме сами, а дел од нив ги
организираа студентските организации кои
нудеа големи попусти на групни патувања.
Имаше исто така патувања организирани од
факултетот во склоп на наставата. Бевме како
семејство, некои од нас и живеевме заедно. Во
секој момент си бевме поддршка едни на други.
Она што најмногу ме воодушеви е што немаше
никакви стереотипи меѓу нас, а за таков краток
период создадовме неверојатна блискост.

СТУДЕНТСКИ ИСКУСТВА

Во Словенија бев краток период, еден семестар,
односно 6 месеци, но она што директно го
почувствував на своја кожа е статусот што еден
студент го има во општеството. Се почувствував
како вистински студент и бев третирана како
таков. За 6 месеци студирање во Љубљана
добив поволности какви во Македонија не добив
во текот на моето 4 годишно студирање. На
почеток ме шокираше отвореноста за соработка
на професорите и сите вработени на факултетот.
Има студентски организации коишто заедно со
вработените на универзитетот и факултетот го
прават животот на студентите на размена
полесен. Посебно е интересен системот на
студентска исхрана, каде секој студент се
регистрира и има попусти во повеќето
ресторани, при што владата субвенционира дел
од сумата, а остатокот го плаќа студентот, со што
на студентите им се олеснуваат трошоците во
студирањето. Секој студент на размена може да
аплицира за свој ментор, којшто живее и студира
во Словенија и има задача да го олесни животот
и самиот процес на адаптирање во друга
држава.

УГ: Може ли да ни кажеш нешто за твоите идни
планови?

УГ: Зошто ја одбра токму оваа програма и дали
би ја препорачала на други студенти?
ЈМ: Она што ме привлече кај програмата е
мобилноста што ја нуди. Кога аплицирав веќе
бев запишана на постдипломски студии, а тоа
беше еден и од условот за аплицирање.
Воглавно беше единствена програма која нуди
толку висока стипендија, бидејќи сме
хендикепирани. во однос на финансирањето на
студиите во странство. Исто така, тоа е една од
програмите
што гарантира признавање на
предмети по завршување на студирањето во
странство.

октомври 2015

Ј М : З а с е га п л а н и р а м д а г и д о в р ш а м
постдипломските студии на Правниот факултет
во Битола, а потоа пракса и правосуден испит.
Искрено се надевам дека во Македонија се цени
студирањето надвор кога станува збор за
вработување.
УГ: Имаш ли некаков совет, порака до другите
студенти?
ЈМ: Препорачувам секој студент да ги искористи
програмите за стипендирање и мобилност во
смисол на една ментална хигиена.

УГ: Какво е присуството на студенти од другите
земји во програмите?
ЈМ: На програмата бевме студенти од цела
Европа, но имаше и од Кина и од Австралија.
Целото искуство е поинакво благодарение на
различноста на култури. Слободното време го
искористивме за патувања во Словенија и
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ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ
И УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД

ДЕКАН: проф. д-р Валентина Гулевска

октомври 2015

ИЗБОР НА НОВИ ДЕКАНИ

ДЕКАН: проф. д-р Цветко Андреески
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На 134-та седница на Универзитетскиот сенат,
одржана на 20.08.2015 година, проф. д-р
Валентина Гулевска е избрана за декан на
Педагошкиот факултет - Битола.
Проф. д-р Валентина Гулевска има
долгогодишно работно искуство и резултати во
науката и наставно-образовната дејност.
Имено, во периодот од 1993 до 1995 година, таа,
како класичен филолог преведува текстови од
старогрчки јазик, го објавува списанието
„Домострој“ и е координатор за издавачка
дејност при Митрополијата во Битола.
Од 1995-2008 година работи во повеќе средни
училишта во Битола, по што, во 2003 е избрана
за доцент, а во 2008 и за вонреден професор.
Во 2013 година, проф. д-р Гулевска е избрана во
звањето редовен професор и од 2015 е
ангажирана во реализацијата на наставниот
процес на трет циклус студии на Институтот за
класични студии. Во изминатиот период, проф.
д-р Валентина Гулевска учествувала во повеќе
активности од работата на матичниот факултет
и Универзитетот како член на Универзитетскиот
сенат и Интеруниверзитетската конференција.
Од 2012 година ја извршува функцијата
продекан за настава и е избрана за член на
Балканскиот центар за византиско-словенски
студии во Република Србија.
В о д о с та в е н ата П р о г р а м а з а р а б о та
новоизбраниот декан се фокусира кон
модерните образовни политики и кон
подобрување на улогата на педагошките
факултети во виското образование и во
општеството воопшто, во услови кога
учителската дејност во актуелниот миг е повеќе
од професија и е мисија во вистинска смисла на
зборот.

На истата, 134-та седница на Универзитетскиот
сенат, од 20.08.2015 година, проф. д-р Цветко
Андреески е избран за декан на Факултетот за
туризам и угостителство – Охрид.
Проф. д-р Цветко Андреески има долгогодишно
работно искуство на матичниот факултет каде
започнал да работи во 1995 како стручен
соработник, во 1999 е избран за помлад
асистент, а во 2004 е избран во доцент, по што
следува неговиот избор за вонреден и во 2014
за редовен професор.
Професор Андреески е ангажиран во наставата
на трите циклуси на студии на ФТУ и на прв и
втор циклус на Факултетот за безбедност –
Скопје. Во периодот од 2010-2015 ја врши
функцијата продекан за настава на Факултетот
и член е на неколку универзитетски комисии.
Новоизбраниот декан Андреески е автор на
универзитетски учебник и на повеќе од 40
стручни и научни трудови од својата област,
како и трудови на меѓународни работилници,
конференции и стручни собири, трудови со
оригинални научни резултати и трудови во
списанија со фактор на влијание.
Проф. д-р Цветко Андреески приложи Програма
за работа со акцент кон осовременување на
процесот на студирање, со цел едукацијата на
ФТУ да се приближи до сродните
високообразовни понуди во развиените
европски земји.

ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ
НАУКИ - БИТОЛА
ДЕКАН: проф. д-р Љупче Кочоски

ИЗБОР НА НОВИ ДЕКАНИ
октомври 2015

На 136-та седница на Универзитетскиот сенат,
одржана на 14.10.2015 година, проф. д-р Љупче
Кочоски е избран за декан на Факултетот за
биотехнички науки – Битола.
Покрај долгогодишното работно искуство, проф.
д-р Љупче Кочоски има респектабилни
резултати во науката и наставно-образовната
дејност.
Имено, тој уште од 1988 година е вработен во
Ветеринарниот институт во Скопје. За доцент е
избран во 1999 и за редовен професор во 2009
година. Бил на специјализација во Јапонија и
дополнително во Шкотска.
Активен член е на повеќе меѓународни
организации од областа на репродукцијата кај
домашните животни и тоа: ESDAR, SSR, AETE,
вклучен е и во програмата на фирмата Frisian
Agroconsultancy.
Проф. д-р Љупче Кочоски активно учествувал на
голем број домашни и странски конгреси од
областа на репродукцијата и ембриотрансферот
и учествувал како соработник и главен
истражувач во повеќе научни проекти од
областа на биотехнологијата.
Неговата програма за работа поддржана од
Наставно – научниот совет на единицата е
заснована врз реалните состојби и можности со
зацртани креативни промени во насока на
развој на ФБТ како модерна високообразовна
институција.
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ИН МЕМОРИАМ

ИН МЕМОРИАМ

Проф. д-р
Кристи Бомбол

На 12.05.2015 година, колегите и студентите од
Техничкиот факултет – Битола и вработените на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,
со жалење се збогуваа од проф. д-р Кристи
Бомбол

Со нејзината смрт изгубен е исклучителен
поединец и научник, а Универзитетот е
посиромашен за еден професионалец кој
најдиректно се вклучуваше во јакнење на
билатералните академски соработки, научен
работник со силно меѓународно реноме, една
извонредна личност, несебичен човек, професор
и пријател којашто посебно се залагаше за
чесност и напредок во сите сфери на
општеството.

На Техничкиот факултет – Битола, д-р Кристи
Бомбол беше ангажирана на повеќе предмети на
Oтсекот за сообраќај и транспорт, нејзините
професионални обврски и задолженија
дополнително беа насочени и во делот на
раководењето со лабораторијата за сообраќај и
транспорт, Советот за докторски студии на
факултетот каде беше вклучена во извршување
на уште една одговорна задча како Еразмус
координатор.
Таа беше ангажирана во трите циклуси на
студии на Техничкиот факултет и беше ментор на
неколку докторанти од странство. Научното
поле на нејзиниот професионален интерес беа
современите техники и технологии во
управувањето и контролата на сообраќајот,
интелигентните транспортни системи, анализата
и превенцијата на сообраќајните незгоди како и
управувањето со безбедноста на сообраќајот.
Како редовен професор Техничкиот факултет –
Битола, таа беше и член на Научниот совет за
сообраќај при Хрватската Амадемија на науките
и уметностите.

Издавач:
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
- РЕКТОРАТ Адреса: БУЛЕВАР ПРВИ МАЈ ББ, 7000 БИТОЛА, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Тел: ++ 389 / 47 / 22 37 88, 22 31 92
Факс: ++ 389 / 47 / 22 35 94
e-mail: rektorat@uklo.edu.mk

22

Универзитетска лига
во футсал 2014/2015

На трите најдобропласирани екипи им беа
доделени пехари и медали за освоените места,
додека на останатите учесници им беа доделени
благодарници и признанија за партиципирањето
во оваа студентска спортска манифестација.

СПОРТ
октомври 2015

Во Универзитетската спортска сала „Павел
Шатев“ во Битола беа одиграни финалните
натпревари од 5-та по ред Универзитетска лига
во футсал на УКЛО. Одржувањето на лигата
започна во април оваа година и во неа, до
средината на јуни 2015, учество зедоа сите
едници на Универзитетот со свои екипи. Во неа
партиципираа преку 100 студенти кои одиграа
40 натпревари.
Старо – нов шампион во оваа Универзитетска
лига е екипата на Технолошко – техничкиот
факултет од Велес, која во финалниот натпревар
беше подобра од екипата на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии од
Битола и со победата ја одбрани титулата што ја
освои минатата година.
Бронзениот медал го освои екипата на
Економскиот факултет од Прилеп.

ФУТСАЛ
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