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10-13. НАСТАНИ, СЛУЧУВАЊА,
НОВОСТИ
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(Известување)
Квалитетот на високото образование во
модерните времиња: Што значи
интернационализација дома?
16-17. ЈУБИЛЕИ
(Свечена Академија)
- 45 години работа на Факултетот за
туризам и угостителство Охрид
- 55 години Економски факултет
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18. ПРОЕКТ
(Студиски програми)
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19. ПРОЕКТ
(Најмлад научник)
Најдобриот млад научник за 2014
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Пред вас е новиот број на универзитетското Е-гласило коешто е во знакот на
бројни настани што се организираа и
реализираа на централно ниво, но и на
единиците во состав на УКЛО. Временски го покриваме одбележувањето на
Патрониот празник, неколку значајни
годишнини на нашите членки, пишуваме
за процесот на самоевалуација, за
тековни, но и за активности со
меѓународен предзнак како што се
учествата на меѓународни конференции
и други слични форуми. Секако дека
свое посебно место имаат и студентите
и нивните студентски активности.
Во пресрет на Новогодишните и
Божикните празници, Е-гласникот на
УКЛО на студентите, наставниците, на
целата академска заедница и на сите
вработени на Универзитетот им упатува
најубави честитки и желби за среќа,
радост и здравје, но и успешна,
просперитетна и квалитетна натамошна соработка.
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Почитувани,

ПРЕДГОВОР

СОДРЖИНА

Со почит,
од Редакцијата
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ПАТРОН
ПРАЗНИК
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Прослава во чест на
Патронот Св. Климент

По повод 8 Декември, Патрониот празник на
Универзитетот, УКЛО со повеќе манифестации
чествуваше за својот Патрон.
Свечената седница на Универзитетскиот сенат
се одржа во Центарот за култура, во Битола, на 2
декември 2015 година.

На настанот, во присуство на студенти,
претставници од други универзитети, гости и
вработени на УКЛО, ректорот, проф. д-р Сашо
Коруновски одржа поздравна реч:
Пријатниот дел од должноста на секој ректор е
обраќање по повод на прослави, чествувања,
свечени моменти...
Така е и денеска.
И токму затоа, честа и задоволството се уште
поголеми, кога знаеме дека во пресрет на 8 ми
декември, Денот на Св. Климент Охридски и
нашиот Универзитет, гордо носејќи го името на
својот патрон, со активностите што се
реализираат во овие денови, се придружува кон
бројните институции и установи во државата
што го празнуваат споменот на првиот
македонски епископ и во исто време и творец на
далеку познатата Охридска книжевна школа.
За најзначајниот македонски средновековен
писател и педагог и неговите бројни активности
на повеќе полиња - просветно, книжевно,
црковно, многу се пишувало и сеуште се пишува,
многу се кажувало и сеуште се кажува. Со
својата активност и со своето дело на повеќе
полиња, (црковно, просветно, книжевно итн.) тој
е заслужен не само за македонскиот народ туку и
за целиот христијански свет. Преданијата
зборуваат за неговите педагошки дејности, за
просветителската дејност, преведувачката, за

описменувањето на народот, го величаат како
исцелител, земјоделец, градител...
И, особено поблизок ни станува патронот со
својата исклучителна учителско просветителска мисија како автор на многу поучни житија,
похвални слова и други дела, а сето тоа како
некоја далечна нишка со која се поврзуваме низ
еоните на историјата се до нашата секојдневна
мисија на образување, учење на младите како
есенција во делувањето на секој Универзитет.
Веќе извесен период Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ како и останатите
универзитети во земјата, а и пошироко во
Регионот, се наоѓа на крстопатот кон
европските интеграции, па затоа е потребно
вклучување на сите негови професори,
соработници, студенти и активно учество во
реформските и други активности што значат
осовременување на Универзитетот но и
зацврстување на неговата меѓународна
репутација.
Во оваа смисла, значењето на оваа по дефиниција
водечка и највисока високообразовна установа
во Регионот, отвореноста и доостапноста не
треба да бидат само празни флоскули туку негов
„Modus Vivendi“ со цел да се привлечат сите оние
кои имаат желба да ни го доверат своето
образование, своето усовршување, сите оние
што со своите интелектуални и морални
кавалитети, со својата стручност сакаат да
придонесат кон побрз развиток на високото
образование, на науката, во амбиент на еден
автономен Универзитет каде основната
претпоставка е академската слобода,
индивидуалното надградување и потврдување
на способностите и квалитетот.

Прослава во чест на
Патронот Св. Климент

ПАТРОН
ПРАЗНИК

Факт е дека раководството на УКЛО во чиешто
име денеска во ваква свечена пригода го имам
своето излагање има релативно мал период зад
себе на оваа водечка позиција. Но, имајќи во
предвид дека на Универзитетот се исполнети
сите базични претпоставки односно норми и
стандарди за организација на наставнообразовниот процес на сите три циклуси, во наредниот
период нашите напори ќе ги фокусираме кон
следење на современите образовни тенденции во
високото образование и кон постигнување
поцврста поврзаност на сите институционални
но и индивидуални членови на академската
заедница. Зацртаните приоритети се: јакнење
на научните капацитети на наставниците и
соработниците, продолжување на соработката
и воспоставување нови академски релации со
универзитетите во Европа и пошироко, учество
во национални и меѓународни научно истражувачки проекти, континуитет и поддршка за
организирање научни средби, форуми, редовно
публикување на меѓународното научно списание
и, со eден збор, продолжување на активности врз
б а з а н а д о с е га ш н и т е и с к у с т в а , н о и
воспоставување нови се со цел да се обезбеди
посакуваниот квалитет во реализацијата на
основните процеси - наставнообразовниот и
научноистражувачкиот.

џ МИМОЗА ПОПОСКА, Висока медицинска
школа, просечна оценка на дипломирање 8,92;
џ ВЛАДИМИР СТОЈАНОСКИ, Ветеринарен
факултет, просечна оценка на дипломирање
9,16.
џ ЗОРИЦА ЗДРАВКОВСКА, Факултет за
безбедност, просечна оценка на дипломирање
9,31.
џ МАЈА ДОНЕСКА, Педагошки факултет,
просечна оценка на дипломирање 9,53.
џ МЕРИ ИЛИЈОСКА, Факултет за биотехнички
науки, просечна оценка на дипломирање 9,63.
џ СОФИЈА ОГНЕНОВА, Факултет за туризам и
угостителство, просечна оценка на дипломирање 9,67.
џНИКОЛИНА ШУТИНОСКА, Технички факултет,
просечна оценка на дипломирање 9,71.
џ АЛЕКСАНДРА НИКОЛОВСКА, Технолошкотехнички факултет, просечна оценка на
дипломирање 9,74.
џМИХАЈЛО ХАСАНУ, Факултет за информатички
и комуникациски технологии, просечна оценка
на дипломирање 9,88.
џ НЕНАД СМИЉКОВ, Економски факултет,
просечна оценка на дипломирање 10,00.
џ ФЛОРИНА БАКИЕВСКА, Правен факултет,
просечна оценка на дипломирање 10,00.
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Традиционално, по повод Патрониот ден, УКЛО
додели пофалници и ваучери за рачни часовници
за најдобро дипломираните студенти во
академската 2014/2015 година.

ПРОСЛАВА

Денешната свечена седница е уште една
можност да потсетиме дека сите заедно треба
да тежнееме кон подобри резултати, во
истражувањето, науката, во наставата преку
обезбедување ефикасно и квалитетно
студирање за да придонесеме кон севкупната
физиономија на Универзитетот и создавањето
услови, заедно со останатите универзитети во
земјата, за интегрирање во единствениот
европски високообразовен и научноистражувачки простор дефиниран со Болоњската
декларација.
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ПАТРОН
ПРАЗНИК

Прослава во чест на
Патронот Св. Климент

Комисијата за оценка на најдобрите есеи
изврши следниов избор:

јануари 2016

ПРОСЛАВА

џПрва награда
„Најтешката лекција“, од Даниела Евтимовска,
студент на Технички факултет.
џВтора награда
„Quid pro quo“, од Виолета Павлеска, студент на
Факултетот за информатички и комуникациски
технологии.
џТрета награда
„Како да се намали одливот на мозоци од
Република Македонија“, од Давор Данилоски,
студент на дисперзираните студии на
Технолошко –техничкиот факултет.
Овие пофалници и парични награди ги додели
проректорот за студентски работи, проф. д-р
Виолета Маневска.
Исто така, традиционално се доделени и
наградите за најдобрите истражувачки трудови
и есеи. По распишаниот Конкурс за најдобар
истражувачки труд и есеј, формираните
конкурсни комиси извршија избор на три
најдобри истржувачки трудови и тоа:
џПрва награда
Игор Неделковски, IP телефонија - „Избор на
платформа, предности и имплементација во
реален објект“, Факултет за информатички и
комуникациски технологии.
џВтора награда
Вуко Мелов, „Невработеноста во Република
Македонија најголем социо-економски
проблем“, Економски факултет.
џТрета награда
Билјана Марковска, „Влијанието на телесната
тежина врз причините за стерилитет кај
пациенти во Болница Плодност – Битола“,
дисперзирани студии на Технолошко–техничкиот
факултет.
Пофалниците и паричните награди ги додели
проректор за наука, проф. д-р Елизабета
Бахтовска.
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Во активностите за одбележување на Патрониот
ден на УКЛО, 8-ми Декември, одржана е
промоција на нови доктори на науки, а
студентите имаа универзитетски турнир во
пинг-понг.
Програмата од свечената седница на Универзитетскиот сенат на УКЛО беше збогатена со
пригодни музички содржини, благодарениe на
учеството на хорот Мелодиум и триото
Интерарт.
Во рамките на прославата, пред споменикот на
Св. Климент, во Ректоратот, положени се
букети цвеќиња.

Најдобро дипломирани
студенти
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честитам изборот на оваа функција, која покрај
останатото значи и грижа за нас студентите
на патот кон стекнување со знаење и диплома.
Бидејќи доаѓам од Правниот факултет, мојата
порака од оваа манифестација ќе биде изразена
со јазикот на правото: да работиме над
правото, под правото, но секогаш правично
односно над законот, под законот, но секогаш до
вистината!
Сакам да го изразам моето задоволство што
Ректорската управа создава услови за наше
натамошно академско образование и како
студенти на Втор циклус студии, така што ќе
продолжиме да го надоградуваме нашето
знаење токму на овој Универзитет.
Посебно ми е мило што студирав и дипломирав
на Правниот факултет при овој Универзитет на
кој дипломираа и моите родители и братот
Петар Бакиевски, којшто исто така беше
прогласен за првенец на генерација.
На крај сакам посебно да истакнам дека ние го
дадовме нашиот труд и постигнавме одлични
резултати. Сега очекуваме нашите знаења да
бидат валоризирани на најдобар начин овде во
Република Македонија, а во тие напори
очекуваме разбирање и поддршка и од Вас, драги
наши професори! Бидете на наша страна - Вие ги
знаете нашите способности!
Ви благодарам за Вашата посветеност вo
градењето на новиот човек во нас!

ПРОСЛАВА

Обраќање на Флорина Бакиевска, во име на
н а ј д о б р о д и п л о м и р а н и т е с т уд е н т и в о
академската 2014/2015 година

ПРОМОЦИЈА

Почитуван Ректор на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола проф. д-р Сашо
Коруновски, проректори, декани и други
присутни на оваа свечена манифестација по
повод одбележувањето на патрониот празник
на нашиот Универзитет „Св. Климент Охридски“
- Битола.
Јас сум една од неколкуте студенти кои своето
додипломско студирање го завршија со висок
просек што беше последица на темелно и
континуирано учење, како и редовна присутност
на часовите за предавање и вежби. Од името на
сите нас кои сме наградени, сакам да истакнам
дека ваквиот постигнат висок успех резултира
од заедничките напори со предметните
професори кои беа отворени за соработка и
поддршка.
Исто така, на нашиот нов Ректор му го
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ПРОМОЦИЈА

Промовирани нови
доктори на науки
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ПРОСЛАВА

Уште еден значаен настан го збогати славењето
на Патронот на Универзитетот, Св Климент
Охридски: свечената промоција на доктори на
науки, одржана на 04.12.2015 година.
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Ректорот Коруновски, во присуство на
проректорите на УКЛО, генералниот секретар,
деканите, директорите, менторите и најблиските
на кандидатите за промоција, ги промовира
следниве доктори на науки:

џМ-р Стевчо Јолакоски (Факултет за безбедност
- Скопје)
џ М-р Сашо Додовски (Факултет за
информатички и комуникациски технологии Битола)
џ М-р Кире Диманоски (Технички факултет Битола)
џМ-р Светлана Мијаковска (Технички факултет Битола)
џ М-р Филип Поповски (Технички факултет Битола)
џМ-р Дијана Цапеска - Богатиноска (Факултет за
информатички и комуникациски технологии Битола)
џ М-р Ирена Китанова (Педагошки факултет Битола)
џМ-р Емилија Спасова - Камчева (Факултет за
информатички и комуникациски технологии Битола)
џ М-р Роза Јовановска (Педагошки факултет Битола)
џ М-р Весна Гега - Кумбаровска (Факултет за
информатички и комуникациски технологии Битола)
џМ-р Муазам Халили (Факултет за безбедност Скопје)
џ М-р Николче Талевски (Технички факултет Битола)
џМ-р Нада Симјаноска (Факултет за безбедност
- Скопје)
џМ-р Ѓоко Стрезовски (Педагошки факултет Битола)

Раководството на УКЛО на промовираните нови
доктори, им упати честитки за успехот, со
потсетување на обврската дека титулата доктор
на науки да се чува со достоинството и пиетет.
Од основањето на Универзитетот во 1979
година до денес, докторирале вкупно 251
доктори на науки.

Малите и средни
претпријатија за регионален
економски развој

јануари 2016

,,Она што е во визијата на новото раковоство на
УКЛО е посебно обрнување внимание на
соработката со стопанството, насочување кон
градење нови студиски програми и доработка на
постоечките во функција на стопанскиот развој.
Соработката на нашите факултети со
стопанските и нестопанските субјекти се јавува
како неопходност, но таа е и во интерес на
современите текови на општественото живеење
и посебно поврзувањето на науката и
практиката. За таа цел се и реформите во
високото образование, пред сè спојувањето на
студентите со она што му треба на пазарот, или,
студентите да препознаат што е интересно на
пазарот. Времето кога студентите повеќе ги
одбираа општествените науки е сè повеќе зад
нас, сега повеќе се одбираат техничките и
природните науки, и тука ги гледаат можностите
за нивно вработување.” истакна проф.д-р
Светлана Николоска, притоа посочувајќи

конкретни примери преку кои се остварува
комуникацијата помеѓу универзитетската
средина, студентите и реалниот сектор. Таа исто
така истакна дека се обрнува посебно внимание
на задолжителната пракса на студентите:
,,Повеќе стопански капацитети и странски
фирми кои имаат инвестиции во Република
Македонија, ги прифаќаат студентите од нашите
факултети за изведување на практична настава.
Во секој случај, добро е да се направи и едно
посеопфатно истражување за да видиме колку
практичната работа придонесува за едукацијата
и подготовката на нашите студенти да влезат во
процесот на производство или процесот на
работа во стопанските и нестопанските дејности.
Не радува фидбекот што се јавува како
доделување стипендии од стопанството за
студентите на УКЛО, а имаме и случаи кога
одредени странски компании што делуваат во
вој регион ја плаќаат практичната работа. Сето
тоа е мотив повеќе за идните студенти да се
запишуваат на нашиот универзитет и да се
насочуваат онаму каде сакаат да ја градат
нивната професионална кариера”. Проректорот,
проф.д-р Светлана Николоска потенцира дека
факултетите треба да ги градат своите програми
со акцент кон претприемништвото, со
дисциплина и одговорност, со работа и вложен
труд. На настанот, покрај претставници од
бизнис секторот, учество зедоа и личности од
јавниот и политичкиот живот од регионот.

КОНФЕРЕНЦИЈА

Во рамките на Европската недела на мали и
средни претпријатија, МКЦ - Битола во
соработка со Европската бизнис асоцијација, на
3 ноември 2015 година, одржа Конференција на
тема: „Малите и средни претпријатија за
регионален економски развој“. Од името на
УКЛО на Конференцијата учествуваше
проректорот за финансии и развој, проф. д-р
Светлана Николоска. Таа се осврна на интересот
и сериозноста со кои УКЛО приоѓа кон
регионалниот економски развој.

БИЗНИС
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Регионална конференција за
воспоставување заеднички стандарди
за докторски студии и квалитет
на докторските дипломи

студии, од што треба да произлезе т.н. „код за
квалитет на докторската диплома” којшто ќе
биде усвоен на наредната конференција на
министрите за високо образование во Регионот.

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ заедно
со единаесет универзитети, меѓу кои и седум
институции надлежни за високото образование
и една парламентарна комисија за образование,
истражување и технолошки развој, од регионот
(Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска,
Косово, Македонија, Црна Гора, Србија и
Словенија) се вбројува во т.н. основачи на
Регионалната платформа за соработка во
високото образование и истражување.
Платформата, основана на 26 септември 2012
година во Дубровник, во рамките на Темпус
проект, а по иницијатива на Универзитетот од
Нови Сад е регистрирана како правно лице во
Хрватска, со постојана канцеларија во
Дубровник. Истата овозможува колективен
пристап кон заедничките предизвици со кои се
соочува Регионот во областа на високото
образование. На 26. и 27. октомври, проректорот
за наука при УКЛО, проф. д-р Елизабета
Бахтовска присуствуваше на една значајна
активност во рамките на Регионалната
платформа, а тоа е „Регионална конференција за
воспоставување на заеднички стандарди за
докторски студии и квалитет на докторските
дипломи”, којашто се одржа во Загреб, Хрватска.
На конференцијата особен акцент се даде при
разгледувањето на два документи подготвени
од работната група на платформата како влезни
материјали и тоа „Компаративна анализа на
праксата во докторските студии во регионот“ и
предлогот за „Код за квалитет на докторската
диплома“. Целта на оваа конференција беше
усогласување на стандардите за минималниот
праг на услови што треба да бидат исполнети од
страна на кндидатите, но и институциите кои
издаваат дипломи за завршен трет циклус на

8. состанок на Регионалната мрежа
за развој на националните рамки
на квалификации за земјите
од југоисточна Европа
Во јули 2008 година Советот на Европа формира
регионална мрежа за развој на националните
рамки на квалификации за земјите од
југоисточна Европа. Претставник од Македонија
во оваа мрежа е проректорот за наука на УКЛО
проф. д-р Елизабета Бахтовска. На 15 и 16
октомври оваа година таа учествуваше на 8
состанок на оваа регионална мрежа во
Истанбул, Турција, каде имаше презентација на
тема: „Имплементација на националната рамка
на квалификации (НРК) во Република
Македонија – самопотврдување на компатибилноста со европската рамка на квалификации за
високото образование”. Целта на конференцијата беше да се споделат информациите за
случувањата со националните рамки на
квалификации во земјите од југоисточна Европа
во периодот од септември 2014 година до
септември 2015 година, да се поддржи, преку
размената на искуства, соработката помеѓу
земјите во нивниот развој на националните
рамки и да се разменат информации за
проблемите со кои се соочуваат националните
образовни системи во процесот на самопотврдување на компатибилноста на националните
рамки на квалификации со европската рамка на
квалификации за високото образование.
Средбата беше искористена и за планирање на
идни активности односно развивање акционен
план за работата на мрежата во академската
2015-2016.

Стипендии за стажирање од
Фондацијата д-р Зоран Џинџиќ

експерименти и контролирањето на одредени
технолошки процеси ќе може да започне. Следен
чекор е процесот на нејзина акредитација, со
што ќе се заокружат процедурите. Деканот на
Ветеринарниот факултет, проф. д-р Живко
Гацовски информира дека тимот којшто работи
во Лабораторијата ќе се дообучува во странство
со што ќе се овозможи покрај за едукативни и
научни цели, Лабораторијата за генетика да
биде функционална и за опкружувањето
односно стопанството , но и за некои државни
институции како што се Царината и Агенцијата
за храна и ветеринарство. Благодарение на
современата опрема, во Лаборатотијата ќе се
испитува и истражува генетски модифицираната
храна и храната од животинско потекло и на тој
начин, храната што се конзумира, но и храната
што се увезува ќе може да добие потврда за
својот квалитет. Ректорот на УКЛО, проф. д-р
Сашо Коруновски комплетирањето на лабораторијата го оценува како важен елемент во
развојните потенцијали на Универзитетот,
нагласувајќи дека на овој начин се отвора
можноста за аплицирање во проекти од ЕУ.
Комплетирањето на Лабораторијата за генетика
отворена во рамките на проектот на Владата за
набавка на над 80 лаборатории за Универзитетите во РМ беше повод за посетата на заменик
министерот за образование и наука, Спиро
Ристоски.

јануари 2016

На Факултетот за информатички и
комуникациски технологии, на 30 октомври 2015
година пред студенти, постдипломци и
докторани на УКЛО, се презентирани
можностите за добивање стипендии за
стажирање од Фондацијата д-р Зоран Ѓинѓиќ.
Станува збор за Програма наменета за млади
луѓе од земјите на Западен Балкан, со којашто се
овозможувa кандидатите коишто ги исполнуваат потребните услови: дипломирани или со
завршени шест семестри од студиите, да може
да практицираат во реномирани германски
компании. Програмата за пракса од германското
министерство за економски развој и соработка
чиј партнер е Фондацијата д-р Зоран Ѓинѓиќ.
нуди можност праксата да се одвива во
воедечки компании со времетраење од три до
шест месеци. Целта на Програмата е преку
нивното активно стажирање да се овозможи
потребниот трансфер на знаења и вештини
според профилот на кандидатите, во повеќе
области, со што практикантите имаат можност
да станат дел од бизнис - културата во Германија
и да се запознаат непосредно со модерното
менаџирање и организациското работење.
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Комплетирана лабораторијата за
генетика на Ветеринарниот факултет
По докомплетирањето со исклучително ретки
инструменти, Лабораторијата за генетика на
Ветеринарниот факултет во Битола се става во
функција и лабораториските анализи, научните
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Посета на делегација од
Универзитетот во Каен
(Регион Долна Нормандија) на УКЛО
Делегација на Универзитетот во Кан, Долна
Нормандија, предводена од проректорот за
меѓународна соработка и развој, проф. д-р
Беноа Верон, го посети УКЛО на 7 декември
2015. Домаќини на средбата беа проректорите
за настава, проф. д-р Марјан Ангелески, за наука
проф. д-р Елизабета Бахтовска и за студентски
прашања, проф. д-р Виолета Маневска. На
состанокот, проректорот Верон го претстави
Универзитетот во Каен преку факти и бројки, со
посебен осврт на процесот на интернационализација. Во контекст на можностите за
воспоставување релации за соработка,
претставниците на двата универзитети понудија
предлози за заеднички проектни активности во
рамките на европските програми. Република
Македонија има пoтпипшано договор за
соработка со Регионот Долна Нормандија.
Станува збор за десетгодишна исклучителна
соработка на повеќе полиња од заеднички
интерес.

Регионална средба
Во рамките на трипартитниот договор за
соработка помеѓу педагошките факултети од
Битола, Лерин и Корча деканите на овие
високообразовни институции, на 09 декември
2015 година ги отпочнаа подготовките за
третата меѓународна конференција „Образование преку границите“ планирана да се одржи во
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октомври 2016 година. Првата меѓународна
конференција „Образование преку границите“
се одржа на Педагошкиот факултет во Лерин, во
октомври 2012 година. По две години, во
октомври 2014, се одржа втората конференција
„Образование преку границите“(со тематски
наслов „Критичкото мислење во образованието“) на Педагошкиот факултет во Корча. Според
договорот, Конференција се организира секоја
втора година и токму Педагошкиот факултет од
Битола ќе биде следниот домаќин. Во насока на
навремени подготовки беше организирана
работна средба на академски групи од трите
факултети и притоа се прецизирани повеќе
детали околу престојните активности, определен
е тематскиот наслов на конференцијата
„Образованието и истражувањата низ времето и
просторот“ и е одлучено конференцијата да биде
посветена на големиот јубилеј на УКЛО - 1100
годишнината од упокојувањето на Св. Климент
Охридски. Оваа прилика беше можност
ректорот, проф д-р Сашо Коруновски заедно со
своите соработници, проректорите проф. д-р
Марјан Ангелески и проф. д-р Виолета Маневска
да ги прими ректорот на Универзитетот на
Западна Македонија од Кожани проф. д-р
Антониот Турлидакис како и проректорот на
Универзитетот Фан С. Ноли од Корча проф. д-р Б.
Ставре. За време на средбата беа истакнати
бројни можности за соработка, почнувајќи од
билатерални договори, преку Е+, па се до
заеднички учества и партнерства во рамките на
европските програми, со особен акцент на
актуелниот европски приоритет, односно
регионалната димензија.

Амбасадорот на Австрија
го посети УКЛО

годишнината од Првата светска војна, фронтот
на Чанаккале и нивните глобални последици“. По
првите две сесии што се одржаа во Скопје,
завршната сесија се одвиваше во Битола. Од
името на Универзитетот „Св. Климент Охридски“
- Битола, еден од соорганизаторите на
симпозиумот, на присутните им се обрати
генералниот секретат на УКЛО, м-р Офелија
Христовска. Таа нагласи дека светот и покрај
динамиката што ја носи денешницата, сепак,
наоѓа време да се потсети на ужасите од
големата војна, како поука и лекција на
генерациите што доаѓаат: „Верувам дека вашите
трудови и истражувања ќе внесат ново светло во
науката што го проучува овој дел од светската
историја“ - рече м-р Офелија Христовска, која во
оваа прилика на г-нот Мустафа Берекетли му
врачи плакета од УКЛО како благодарност за
неговата успешна соработка со Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ - Битола. Инаку на
симпозиумот учествуваа историчари од Турција,
Бугарија, Унгарија, Полска и Македонија.
Меѓународниот симпозиум „100 годишнината од
Првата светска војна, фронтот на Чанаккале и
нивните глобални последици“ се одржа под
покровителсство на претседателот на Република
Македонија, Ѓорѓе Иванов.
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Во рамките на првата посета на Битола, НЕ м-р
Ренате Коблер, Амбасадорот на Австрија, на
20.11.2015 година, го посети Универзитетот„Св.
Климент Охридски„ – Битола. На средбата што се
одржа во Ректоратот на УКЛО, покрај ректорот,
проф. д-р Сашо Корунoвски присуствува и
проректорите, проф. д-р Елизабета Бахтовска и
проф. д-р Виолета Маневска, при што,
Амбасадорот Ренате Коблер се запозна со
поставеноста и капацитетите на УКЛО и
приоритетните активности врз кои е фокусиран
Универзитетот. Притоа, разгледани се
досегашните искуства на УКЛО при учество во
заеднички проекти со австриски универзитети,
како и можностите за унапредување на
с о р а б о т к ата в о в и с к о то о б р а з о в а н и е ,
благодарение на успешните практики во оваа
сфера. Посебно е нагласен придонесот на УКЛО
како единствен Универзитет во државата што
располага со сопствена австриска библиотека,
којашто овозможува значаен придонес во делот
на изучувањето на германскиот јазик и
културната соработка меѓу двете земји.
Амбасадорот на Австрија ја посети и НУБ „Св.
Климент Охридски“, придружна членка на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.
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Меѓународен симпозиум
„Еден век од Првата светска војна“
Маједонската академија на науките и
уметностите и Државниот архив на Република
Македонија во соработка со Генералната
дирекција на Државните архиви на Република
Турција, од 9-ти до 12-ти декември 2015 година
го организираа симпозиумот на тема „100
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КОМИСИЈА

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Успешно завршена
самоеволуацијата на УКЛО

Комисијата за самоевалуација на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ - Битола, успешно и во
зададените рокови го заврши обемниот процес
на самоевалуација со што ја потврди својата
посветеност за реализација на зададената
задача од страна на Ректорскиот колегиум и
останатите органи на управување на УКЛО што
коинцидира со определбата за континуирана
проверка, оценка, обезбедување и подобрување
на квалитетот во сите домени на дејствувањето
на Универзитетот.
Во согласност со воспоставените процедури за
самоевалуација, изготвен е Извештај за
самоевалуацијата на Универзитетот, разгледан
и утврден од Ректорската управа и усвоен од
Универзитетскиот сенат. Тоа е повод за
разговор со претседателот на Комисијата за
самоевалуација на УКЛО, проф. д-р Марија
Маленковска Тодорова.

УГ: Заврши третата самоевалуација на УКЛО.
Зошто е потребна самоевалуација на
Универзитетот?
ММТ: Самоевалуацијата претставува самооценување, односно постапка со која согласно
национални упатства и европски стандарди, од
страна на вработениот академски и административен кадар, се оценува работењето на
Универзитетот во различни области и тоа:
организациски менаџмент, наставно образовна
и научноистражувачка дејност. Редовното
спроведување на самоевалуационата постапка,
(во согласност со нашиот Закон за високо
образование на најмногу три години),
овозможува континуирано следење на
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квалитетот во работењето и навремено
преземање мерки за негово зголемување.
УГ: За успешно спроведување на процесот на
самоевалуација, неопходна е соработка и
ангажман на единиците на УКЛО. Како тие се
вклучија во оваа сложена операција?
ММТ: Процесот на самоевалуација на
Универзитетот се темели и врз индикаторите за
квалитет во работењето на единиците и
резултатите од организираната студентска
анкета. Од тие причини, членовите на
Комисијата за самоевалуација на единиците
имаа задача да извршат прибирање, анализа и
интерпретација на податоците кои се
однесуваат на нивното работење, и врз основа
на нив да го подготват Извештајот за
самоевалуација. Исто така, споменатите
членови помогнаа при организирањето и
спроведувањето на анкетата на студентите во
нивната средина.
УГ: Што содржи Извештајот за самоевалуација?
ММТ: Најновиот Извештај за самоевалуација на
Универзитетот е составен од неколку поглавја
што се однесуваат на активностите за
обезбедување на квалитет на установата од
првата самоевалуација во 2002 година па до
денес, обележјата на тековната постапка на
самооценување, индикаторите на квалитет во
областа на раководењето, наставата и учењето,
научно истражувачката дејност, како и
резултатите на SWOT анализата.
УГ: Зошто оваа самоевалуација на УКЛО е
позначајна во однос на претходните?
ММТ: За првпат во развојот на Универзитетот е
извршена самоевалуација и е организирана и
спроведена анкета на студентите на сите три
циклуси на студирање.
УГ: Што е следната задача на Комисијата за
самоевалуација?
ММТ: Следна планирана активност на
Комисијата е изготвување на Упатства за
евалуација и евалуациона постапка, како и
подготовка за спроведување на институционална надворешна евалуација од страна на
Европската Асоцијација на Универзитети (ЕУА).

Квалитетот на високото
образование во модерните
времиња: Што значи
интернационализација дома?
4 ноември 2015 година, Брдо кај Крањ

остварувањето на придобивките што ги носи
и н т е р н а ц и о н а л и з а ц и ј а та н а в и с о к о т о
образование, особено во случај на студенти кои
немаат студентско искуство во странство.

КОНФЕРЕНЦИЈА
јануари 2016

Современото (денешното или модерното) високо
образование бара нов пристап во планирањето и
работењето на различни нивоа:управување,
техничка поддршка, гаранција за квалитет,
настава.
Високото образование по својата природа е
вградено во меѓународнaта или глобалната
животна средина и од институциите кои работат
во таа област бара соодветна инсталација,
функционирање и одговор на поставените
барања.
Заради прекумерното фокусирање на процесите
и активностите на интернационализација во
странство или надвор од границите, денес
развиен е релативно нов концепт на
интернационализација дома којшто се одржува
во институцијата домаќин и се фокусира на
интеркултурната и меѓународната димензија во
образовниот процес за сите студенти,
вклучувајќи ги и оние кои во времето на
студирањето не одат на размена во странство.
Интернационализација дома ги обединува сите
оние што се вклучени во развојот на стратегии и
практики во областа на интернационализацијата на наставната програма за високото
образование и е важен елемент при управувањето со високообразовните институции,
услугите за поддршка, креаторите на политиките, особено на наставниот кадар и студентите.
Конференцијата беше фокусирана на тоа што
вклучува интернационализацијата дома, а врз
основа на примери и презентирани искуства, кои
се клучните предизвици и можности за успешно
спроведување на концептот на интернационализација во високообразовните институции.
Во таа насока беа сумирани целите, карактеристиките и предностите на интернационализацијата дома на национално, институционално и на
ниво на програма, со акцент на институционалните политики, елементите на ефективна
политика и интернационализација на наставната програма, во смисла на интеркултурна
комуникација како клучен инструмент во

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Проректорот за студентски прашања, проф. д-р
Виолета Маневска беше дел од оваа
Конференција и на овој заначаен форум го
претставуваше нашиот универзитет.
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СВЕЧЕНА
АКАДЕМИЈА

45 години работа
на Факултетот за туризам
и угостителство - Охрид
факултетот со стаж подолг од 30 години.

јануари 2016

ЈУБИЛЕИ

На 3 Декември во просториите на Факултетот за
туризам и угостителство во Охрид се одржа
свечена академија по повод 45 години работа на
факултетот.

За оваа пригода беше организиран и коктел за
присутните, подготвен од страна на студентите
на факултетот.
На настанот беа присутни претставници од
Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола,
од единиците на универзитетот, претставници од
локалната самоуправа на Општина Охрид, како
и голем број на поканети гости, стопанственици
од областа на туризмот, шпедицијата и
осигурувањето.

Свеченоста беше збогатена со пригодна
уметничка програма.

Со пригоден говор, на академијата се обратија
Деканот на Факултетот за туризам и
угостителство - Охрид, Проф. д-р Цветко
Андреески, заменик градоначалникот на
Општина Охрид, Ангел Јанев и ректорот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола,
проф. д-р Сашо Коруновски.
Деканот на ФТУ додели и повеќе благодарници
до институции кои придонеле во работата и
развојот на факултетот, а и за вработенит во
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55 години
Економски факултет Прилеп

СВЕЧЕНА
АКАДЕМИЈА

Одбележувањето на јубилејот опфати уште
неколку настани меѓу кои културни манифестации и крводарителска акција.

Покрај предавања од страна на искусни
дипломати и истакнати стручни лица, одржани
се средби и предавања со претставници и од
бизнис заедницата.

Деканот, проф. д-р Ѓорѓи Манчески посебно ја
истакнува активноста на студентите во
одбележувањето настанот. Промовирано е
катче во кое се изложени нивните постигања и
резултати, а дел од нив, учествуваа во различни
спортски натпревари.

ЈУБИЛЕИ

Со богата програма од настани и активности,
Економскиот факултет од Прилеп го прослави
пет и пол децениското постоење.

јануари 2016

Во рамки на одбележувањето, на Економскиот
факултет е поставена ретроспективна изложба
на слики, учебници и стручни трудови чии автори
се академски кадри од оваа институција.

Програмата за одбележување на јубилејот 55
години Економскиот факултет е заокружена на
17.12.2015 година, со свеченост на којашто се
промовирани новодипломирани студенти и
магистри на науки.
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Еразмус+ Проект
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ПРОЕКТ

СТУДИСКИ
ПРОГРАМИ
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„Развивање на студиски програми за менаџмент
на отпад во соработка со јавните и приватните
претпријатија“
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
претставуван од Техничкиот факултет, за прв
пат е вклучен во ЕРАЗМУС+ КА2 проектната
соработка во рамките на проектот „Развивање
на студиски програми за менаџмент на отпад во
соработка со јавните и приватните
претпријатија“ (561821-ЕРР-1-2015-1-RSEPPKA2-СВНЕ-JR (2015-3206/001-001).
Координатор на проектот е Високата Техничка
Школа од Ниш, а вклучени се 13 партнерски
институции од Србија, Македонија, Грција,
Словенија и Чешка.
На 14 и 15 декември 2015 година, во Ниш,
Република Србија е одржан првиот состанок на
конзорциумот на овој проект. УКЛО го
претставува проректорот за наука, проф д-р
Елизабета Бахтовска и деканот на Техничкиот
ф а к у л т е т , п р о ф . д - р С то ј а н ч е Н у с е в .
Проректорката Бахтовска ги презентираше
можностите и искуството на вработените на
Универзитетот и посебно на Техничкиот
факултет за реализација на проектни

активности, како и постојната законска
регулатива во Република Македонија од оваа
област.
Целта на проектот е развивање студиски
програми за менаџмент на отпад со цел
обезбедување компетентни и едуцирани лица во
таа област, како и подигање свеста на
општеството за важноста на процесот со
управување на отпадот за заштитата на
околината и воедно, користејќи го отпадот како
суровина, за заштеда на средства.

Најдобриот млад научник
за 2014 година
гостин на УКЛО

поради слободоумноста, возбудливоста и
перспективите што ги нуди оваа дејност и во таа
насока го промовираше тековниот повик за
„Најдобар млад научник“ за 2015 година.
Носителот на високото научно признание во
државата, м-р Даниел Денковски беше примен и
од ректорот на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола, проф. д-р Сашо Коруновски.
Инаку, проектот „Најмлад научник“ предвидува
избор на кандидат, на возраст до 30 години,
којшто се занимава со научни истражувања и во
досегашната научна работа има постигнато
забележителни научни резултати .

Проектот „Најдобар млад научник“ инициран во
2010 година од страна на Претседателот на
Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов, има за
цел да го поттикне развојот и да ги стимулира
вложувањата во науката кај младиот научен
кадар во Република Македонија.
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Иако релативно млад, м-р Даниел Денковски зад
себе како соработник има учество во пет
европски FP7 проекти и во еден НАТО проект,
коавтор е на еден патент и има повеќе објавени
трудови во списанија со импакт-фактор како и
бројни трудови презентирани на меѓународни и
домашни конференции.
Тој ги охрабрива младите луѓе во државата
постојано да го продлабочуваат и надоградуваат своето знаење и да се занимаваат со наука

ПРОЕКТ

Во рамите на проектот „Најмлад научник“ што се
реализира под покровителство на Претседателот на државата, д-р Ѓорге Иванов, најдобриот
млад научник за 2014 година, м-р Даниел
Денковски, на 16.12.2015 година, на Техничкиот
факултет одржа предавање за акдемската
заедница на УКЛО.

НАЈМЛАД
НАУЧНИК

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
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ЛАУРЕАТИ

Доделени наградите
за најдобар истражувачки
труд и есеј
Игор Неделковски,
студент на Факултет за информатички и комуникациски
технологии - Битола, дисперзирани студии Велес

јануари 2016

КОНКУРС

Прва награда (Истражувачки труд)
„IP телефонија - Избор на платформа, предности и имплементација во реален објект“
По распишувањето на на конкурсот за Најдобар истражувачки труд од страна на Универзитетот „Св. Климент
Охридски” - Битола, се одлучив да учествувам со трудот на тема: „IP телефонија - Избор на платформа, предности и
имплементација во реален објект”, којашто во себе ги имплементира сознанијата до кои стасав во текот на моето
студирање и работење на проектни и семинарски задачи. Би им препорачал на сите студенти на УКЛО да се
ангажираат што повеќе на полето на практичната работа, истражувањето и осознавањето нови нешта,
имплементирање на наученото во секојдневниот живот - притоа олеснувајќи им го животот на оние околу нив.
Натпреварувајте се, надградувајте се! Вложениот труд секогаш ќе се исплати, а добивањето на награда од било кој
вид ќе ве мотивира да продолжете понатаму! За крај би можел да кажам дека и мојата дипломска работа ќе биде
тесно поврзана со оваа тема.

Вуко Мелов,
студент на Економски факултет - Прилеп
Втора награда (Истражувачки труд)
„Невработеноста во Република Македонија најголем социо-економски проблем„
Освојувањето на оваа награда за мене навистина пртставува голема чест и заводолство, воедно и ме мотивира и во
идниот период да продолжам да се занимавам со истражувачката дејност. Според мене истражувањето претставува
една од најдобрите техники за учење и осознавање на нештата. Големиот број на податоци кој ги добиваме при
истражувањето и составување во една целина, извлекувањето на заклучоците од податоците и слично и тоа како влијае
врз развивањето на нашата креативност, односно сето ова бара однапред осмислување на трудот. Исто така доста
значајно е да се напоменат сретнувањето со нови методи на изработка на истражувачките трудови, и подобрување на
способноста на осмислување и пишување, односно подобро стуктуирање на текстот влијаат врз подобро оформување
на профилот за секој студент. Сметам дека со изработката на истражувачките трудови и есеи се зголемува
креативноста на студентот и се здобива со технички знаења, кој ќе бидат од корист и за време на студиите и после
дипломирањето, односно ќе ја зголемат неговата конкурентност на пазарот на труд а со тоа ќе ја зголемат и шансата
за вработување.

Билјана Марковска,
студент на Технолошко-технички факултет - Велес,
дисперзирани стидии нутриционизам, Битола
Трета награда (Истражувачки труд)
„Влијанието на телесната тежина врз причините за стерилитет
кај пациенти во Болница Плодност - Битола“
Конкурсот за истражувачки труд и есеј е еден вид на мотивација за секој студент и млад човек кој сака да се занимава со
научно-истражувачка дејност. Бидејќи се работи самостојно, се оценува и нашата креативност и способност да
изработиме нешто уникатно и атрактивно. Тоа е како еден вид подготовка за тоа како технички треба да изгледа еден
истражувачки труд, а понатаму и научен труд. Наградата зборува дека сме на добар пат и дека и понатаму треба да
продолжиме да се едуцираме и усовршуваме, со што би дале личен придонес за ова општество. Самиот чин на свечено
доделување на наградата, исто така е поттик за да се стремиме кон успеси, зашто само успешни млади луѓе може да ја
имаат честа да бидат присутни на исто место со најважните луѓе во образовниот процес.
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Доделени наградите
за најдобар истражувачки
труд и есеј

ЛАУРЕАТИ

Даниела Евтимовска,
студент на Технички факултет – Битола
Прва награда (есеи)

Пријатно сум изненадена бидејќи ја добив првата награда на конкурсот за најдобар есеј од УКЛО. Оваа награда ми е
посебно драга бидејќи е од област на која не студирам. Горда сум што како студент на електротехничкиот отсек
на Технички факултет - Битола каде предметите бараат поголема посветеност за да се постигнат добри
резултати, успеав да издвојам време за творењето кое претставува мое омилено хоби. Да се напише есеј на тема
која не е поврзана со областа која ја студирам беше вистински предизвик. Пораката на есејот со кој ја освоив
наградата со наслов „Најтешка лекција“ е дека најголем успех се постигнува кога малите работи се прават со
голема љубов. Оваа награда ми дава поголема самодоверба и поттик да истражувам и да се надоградувам на други
области освен на онаа за која се надевам дека во иднина ќе биде моја професија. Зошто? Затоа што најголем успех
се постигнува кога малите работи се прават со голема љубов.

Втора награда (есеи)

јануари 2016

Виолета Павлеска,
студент на Факултетот за информатички
и комуникациски технологии - Битола

КОНКУРС

„Најтешка лекција“

„Quid pro quo“
Каде ќе бевме ние ако нашите Идеали не ги искажале своите мисли? Исто и ние сме имаме мисли и зборови кои ни висат
на врвот од јазикот, но исплашени од идеалот за совршенство често остануваат само да висат. Зарем писателите
не биле на чекор до бездната, ама сеедно се бореле? Она што ти го чувствуваш додека читаш книга - го живееш
животот на сите карактери во делата, она што го гледаш во очите на авторот, некој можеби ќе го гледа во тие
зборови кои останаа да ти висат на јазикот. Затоа биди храбар и искажи ги своите мисли. Пишувањето и читањето
книги не само што ќе ти ја разбудат креативноста, ќе ти го зголемат вокабуларот, туку и ќе ти вродат поинакви
перспективи, ќе те инспирираат да бидеш подобра и похрабра личност. Дипломата и паричната награда нека ти
бидат дополнителен показател дека си се изборил, а воедно и си успеал да создадеш уникатно и автентично дело.

Давор Данилоски,
студент на Технолошко-технички факултет - Велес,
дисперзирани студии, нутриционизам, Битола
Трета награда (есеи)
„Како да се намали одливот на мозоци од Република Македонија
Искрено и безусловно се заблагодарувам на наградата која што ми беше доделена на денот на одбележувањето на
паторниот празник на нашиот Универзитет „Св. Климент Охридски“.
Само што дипломирав и по однос на мојата иднина, плановите засега се да останам во нашата земја на
постдипломските студии за „Управување со Квалитет и безбедност на храна“. Постојано патувам и сум во потрага
по „совршената храна“, посетувам многу семинари за храна надвор од нашата држава, работам постојано со
акредитирани лабаратории и се стремам да го подобрам режимот на исхрана кај нашата популација и потребата да
се купува квалитетен производ, бидејќи живееме во една нова ера во која пресвртот на настаните поврзан со здрав и
кавлитетен живот е постојан. Ви благодарам што ги издвојувате и наградувате најуспешните студенти преку
своите активности.
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месната индустрија Carnex и работилница за
дегустација на вино.
Покрај работниот дел, студентите имаа можност
и за дружење и забава, за посети на
Петроварадинската тврдина и подземниот
музеј.
Учеството на овој Конгрес за студентите има
големо значење затоа што овозможи
дополнителна едукација, стекнување нови
вештини, но и остварување контакти како
можност за идни соработки. Овој конгрес се
реализираше под мотото „Јас сум технолог на
иднината“, а учество зедоа околу 50 учесници од
факултетите за технолошко технички науки од:
Велес, Скопје, Марибор, Загреб, Лесковац,
Тузла, Косовска Митровица, Сараево, Ниш и
домаќинот Нови Сад.

Давор Данилоски,
студент на Технолошко-технички факултет Велес, дисперзирани студии, нутриционизам,
Битола
Трета награда
„Како да се намали одливот на мозоци од
Република Македонија
Искрено и безусловно се заблагодарувам на
наградата која што ми беше доделена на денот
на одбележувањето на паторниот празник на
нашиот Универзитет „Св. Климент Охридски“.
Само што дипломирав и по однос на мојата
иднина, плановите засега се да останам во
нашата земја на постдипломските студии за
„Управување со Квалитет и безбедност на
храна“. Постојано патувам и сум во потрага по
„совршената храна“, посетувам многу семинари
за храна надвор од нашата држава, работам
постојано со акредитирани лабаратории и се
стремам да го подобрам режимот на исхрана кај
нашата популација и потребата да се купува
квалитетен производ, бидејќи живееме во една
нова ера во која пресвртот на настаните
поврзан со здрав и кавлитетен живот е
постојан. Ви благодарам што ги издвојувате и
наградувате најуспешните студенти преку
своите активности.

Универзитетски турнири
во пинг понг
2015 година

третиот студентски турнир во пинг понг во Велес.
На турнирот учествуваа околу 50 студенти од
факултетите во состав на Универзитетот. Целта
на овие настани е промоција на спортот,
здравите животни навики, а покрај тоа се и
одлична можност за дружење и стекнување
нови пријателства помеѓу студентите.

јануари 2016

Пехари и дипломи беа доделени на најдобрите
тројца студенти:

СПОРТ

По повод патрониот празник на Универзитетот,
на 01.12.2015 година во Универзитетската
спортска сала „Павел Шатев“ се одржа
Универзитетски турнир во пинг-понг, на кој
учество зедоа студенти од сите циклуси на
студии на УКЛО.
Одиграни се повеќе од 30 натпревари, по што, во
крајниот пласман, најдобри се покажаа
студентите: Бојан Клечкароски, Денис Тинтоски,
и Владимир Василевски.
Пехарите и медалите на најдобропласираните
студенти им беа доделени на завршната
церемонија на којашто покрај ректорот на
Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола,
проф.д-р Сашо Коруновски, успехот во спортсите
активности го поздрави и проректорот за
студентски работи, проф.д-р Виолета Маневска.
Покрај на најдобрите, благодарници за учество
на универзитететскиот турнир им беа доделени
на сите учесници.
Оваа спортска манифестација е прва од ваков
тип организирана од страна на Универзитетот.

ПИНГ ПОНГ

Прво место: Андреј Габроски – Студентски
Парламент при Економски факултет
Второ место: Боше Николовски – Студентски
Парламент при Технички факултет
Трето место: Антонио Арсовски – Студентски
Парламент при ФИКТ
На сите учесници на турнирот им беа доделени
благодарници.

Трет студентски турнир во пинг понг,
Велес 2015
Во организација на Студентскиот Парламент при
Технолошко-технички факултет Велес и
Студентскиот Парламент при „Универзитет Св.
Климент Охридски" од Битола во соработка со
советите на млади при општина Велес и општина
Битола, на 24.11.2015 година беше реализиран
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