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Пред вас е новиот број на е-весникот на
Универзитетскиот глас, со содржини
коишто произлегуваат од активностите
на нашата академска заедница.
Во најновиот информативен колаж ги
претставуваме настаните што го одбележаа периодот од објавувањето на
последниот број на универзитетското
гласило.
УКЛО пригодно го одбележа 25 април
денот на основањето, кога современата
македонска историја во 1979 втисна
уште еден значаен датум во развојот на
високото образование.
Одбележуваме уште неколку посебени
моменти меѓу кои доделувањето титула
за почесен доктор на науки на
адвокатот Тома Фила, Отворениот ден
на УКЛО, неговата успешна улога на
домаќин на македонскиот Собир на
студентите и секако, она што по
природата на нештата е и најважно и
најесенцијално за секој Универзитет: ги
бележиме студентските искуства,
нивните бројни активности.
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Почитувани,

ПРЕДГОВОР

СОДРЖИНА

Настаните и активностите за кои
пишуваме и ги бележиме као вест, како
запис се одвиваат во период кога УКЛО
е приклучен во големото национално
чествување на 1100 години од упокојувањето на Св. Климент Охридски.
Повеќето го носат предзнакот на овој
редок јубилеј што УКЛО го одбележува
и ќе го одбележува во текот на целата
година.
Со почит,
од Редакцијата.
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Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
на достоинствен начин го одбележа Денот на
основањето, со свечена академија што се одржа
на 22.04.2016 година, во Завод и Музеј Битола.
Во поздравната реч, ректорот проф. д-р Сашо
Коруновски укажа на моќта на доброто
образование како одговор на барањата на
новото време, во насока на економски и
општествен развој, со поттик кон знаењето,
науката, истражувањето и иновативноста.

јуни 2016

ПРОСЛАВА

СВЕЧЕНА
АКАДЕМИЈА

Одбележан денот на
основањето на УКЛО

Почитувани гости на нашата денешна
свеченост
Да се биде на ова место и да се говори во оваа
пригода обединува многу емоции, мноштво
настани, луѓе, заеднички но и лични чувства.
Тоа е еден од оние мигови коишто отвораат
многу хоризонти и во бранови ги носат
зборовите, а воедно предупредуваат дека не
поднесуваат површност и испразност покривена
со зборови.
Тоа е тој пријатен дел од должноста на секој
ректор да се обраќа по повод прослави,
чествувања, свечени моменти...
Така е и денес.
Денес кога Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола празнува... Денес кога е
нашиот Диес Университатис…
Денес, кога во овој априлски ден, имаме совршен
повод да го навратиме нашето сеќавање само 37
години, на почетоците.
Денес, во 2016-то лето Господово кога
одбележуваме 1100 години од упокојувањето на
патронот и
нашиот учител Св. Климент
Охридски.
Дозволете да ви се заблагодарам затоа што со
вашето присуство и учество ја увеличувате
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оваа свеченост и со тоа ја потврдувате
важноста и значењето на нашиот
Универзитет.
Годишнините се силни моменти на враќање кон
самите себеси, на интроспекција ,моменти на
размислување за изминатиот пат и проекција,
перспектива за она што следи, што треба да се
изоди, изгради.
Да се одбележува годишнина на Универзитет,
покрај силната симболика што го придружува
настанот претставува и убава можност да се
запрашаме за некои аспекти на она што треба
во иднина да го градиме. И скоро по правило,
според социологијата на институциите
којашто толку наликува на социологијата на
луѓето, тоа секогаш го правиме на посебен
начин, односно го истакнуваме, и тоа, по
дедукција, од само две причини: како знак на
признавање на нашето минато и како надеж за
подобра иднина. А помеѓу тие две нешта е
сместена сегашноста. А сегашноста е она што
минатото ни го дало и она што во себе содржи
ветување за иднината.
Фактот што нашиот Универзитет денеска
навршува 37 години постоење ни дава за право
да ја нагласиме неговата позиција на највисока
високообразовна установа во Југозападниот
регион на Република Македонија, центар на
квалитетно образование засновано на
современи наставно-научни постигнувања и
методологии за пренос на знаењето, односно
формирање на применливи компетенции кај
завршените студенти. Во пракса тоа значело и
значат неколку клучни зборови како идеи водилки
во целокупната стратегија во досешниот, но и
актуелниот развој на Универзитетот -

Одбележан денот на
основањето на УКЛО

зошто е добро да веруваме во илјадниците млади
луѓе, студенти кои во нашиот систем треба да
добијат поттик да градат модерно општество
и научно-истражувачки потенцијал на нашата
земја. Нам, универзитетските професори задача
ни е образованието на универзитетите да го
стекне квалитетот што студентите ќе ги
направи да се чувствуваат рамноправно со
колегите од универзитетите ширум светот. Да
создаваме и да нудиме образование што ќе го
зајакне економскиот развој, ќе го поттикнува
општеството на знаење, наука, истражување,
иновативност.

ПРОСЛАВА
јуни 2016

квалитет, автономија, слобода, посветеност
кон реализацијата на нашата образовна и
научна мисија и визија, но и целосна отвореност
кон сопственото опкружување, кон пошироката
општествена заедница, кон Регионот,
државата, Европа и светот.
Нашиот Универзитет, Универзитетот
„Св.Климент Охридски“ како академска заедница
на професори, соработници и студенти настана
и се сочува, израсна и ја стекна перспективата
темелејќи се на идеалите и принципите на
знаењето, образованието, истражувањето,
науката и истовремено развивајќи ги
интелектуалните и духовните потенцијали во
теоријата и практиката со што придонесувал и
придонесува за развивањето на образовниот и
културниот потенцијал не само во Регионот,
туку и пошироко на национален план. Тој домет
на Универзитетот во својата синтеза на
квантитетот и квалитетот всушност е
непотрошливата супстанца на нашиот
оптимизам, залог на опстанокот, гарант за
научниот, стручниот и воопшто интелектуалниот напредок, поттик за културниот и
економскиот развој, како и услов за приближување и хармонизација со европските и
светските стандарди.
Тоа е тој тој хуман знак на нашиот културен
идентитет што покажува отвореност и е
насочен кон сите, без исклучок и како таков
придонесува за развојот на културата и
науката што е пресудно за меѓучовечкото
спојување на овие простори, овие немирни
европски предели каде се допираат различните
култури, вери, традиции.
Живееме во свет што се менува со неверојатна
брзина. Тоа е заедничко искуство на сите луѓе на
Земјата без оглед на сите други разлики. Како да
се соочиме со брзите и неминовни промени,
повремено хаотични, а притоа да го задржиме
чувството на контрола, сигурност, поврзаност
и љубов помеѓу луѓето? Како да ја задржиме
вербата во себе, во другите луѓе, како да
изградиме визија на подобро општество, за секој
поединец во него? Нашиот најдобар, најефикасен
одговор на сите овие барања е доброто
образование.
Затоа и во оваа свечена прилика сакам да
укажам на моќта на доброто образование и

СВЕЧЕНА
АКАДЕМИЈА

Фундаменталната мисија на Универзитетот
има и политичка димензија во највозвишената
смисла на зборот и ние сите треба да работиме
на исполнување на таа димензија. Универзитетот, тоа не се само ѕидови помеѓу кои некои
поединци развиваат активности, извршувајќи
некакви сегментирани мисии и користејќи
анонимни услуги. Универзитетот е институција
со мисија и одговорност, којашто треба да
проценува, евалуира, којашто треба да ги одбере
своите приоритети. И секогаш според логиката
и во духот на една заедничка конструкција, на
едно обединување, интеграција, отвореност кон
сопственото опкружување, кон сите чинители,
партнери. Нашиот УКЛО заедно со останатите
субјекти во високото образование во државата
треба да докаже што и како може да
придонесе, да каже, да направи, да изгради. Не
само декларативно, искажувајќи добри
намери, туку со придонес што кореспондира
со новото столетие, неговите предизвици и
неговата комплексност.
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ПРОСЛАВА

СВЕЧЕНА
АКАДЕМИЈА

Одбележан денот на
основањето на УКЛО

Потенцијалите ги имаме и треба само да ги
обединиме. Тоа е она што очекуваме во
иднинанта.
„Оној што сака да учи е најблиску до знаењето“
рекол Конфучие. А всушност Универзитетот не
е само место каде се предава знаењето, тоа е
место каде се предава како да се сака знаењето.
И таа страст кон знаењето е она што
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ го
пренесува веќе 37 години и ќе продолжи со
истиот ентузијазам тоа да го прави во иднина.
Благодарност за сите оние што биле и се дел од
таа голема слика, дел од тој комплексен процес студентите, професорите, соработниците,
истражувачите, останатите вработени. Сите
тие придонеле и секојдневно придонесуваат за
препознатливоста и успешноста на нашиот
Универзитет.
Денес, од ова автентично место за споделување,
откривање, крстопат на различните култури,
човечките богатства, од ова прекрасно здание
коешто само по себе ја има симболиката на
најдоброто што секој од нас може да го
придонесе, да му посакаме сите заеднички на
Универзитетот да ја продолжи својата хумана
мисија во општеството. Токму онака како што
го обврзува Патронот и великиот учител Свети
Климент - за одбрана на нашите вредности и
ангажираност за знаењето.
Нека расне и цвета нашата Алма матер.

Свеченоста, дополнително доби на значење со
промоцијата и доделување на титулата почесен
доктор на науки на господинот Тома Фила, како
еден од најреспектираните адвокати на овие
простори и човек со извонредно богата
професионална кариера.
На значајниот академски чин присуствуваа
бројни гости меѓу кои ректори од други
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универзитети во државата, академици и гости.
Во чест на новопромовираниот почесен доктор
на науки на УКЛО, Тома Фила, попладнето, во
хотел Епинал, одржана е промоција на неговата
книга „Завршна реч“.
По повод одбележувањето на Денот на
основањето на УКЛО, одржани се и други
активности и манифестации. Меѓу нив, заслужно
внимание не само заради опфатот на
студентската популација, туку и во насока на
заложбите за јакнење на рекреативното
живеење на студентите и определбата за
внесување нов квалитет во нивното социјално
живеење, заземаат спортските студентски
натпревари во баскет, футсал и пинг - понг.
Покрај во Битола, дел од нив се одржаа и во
Прилеп и на тој начин пристапено е кон поголема
партиципативност на студентите во универзитетското делување.
По повод Денот на основањето на Универзитетот, во Завод и Музеј Битола поставена е
изложба од богатата збирка ликовни дела што ја
поседува УКЛО што претставува извонреден
пример на колекционерство и воедно има
големо културно и едукативно значење за
македонската современа уметност.
Со изложбата, пошироката ликовна публика
имаше можност да ги види делата од
колекцијата оформена благодарение на
внимателно избраните подароци од институции
и уметници со што Универзитетот ја потврди
својата тенденција за континуирано партнерство со своето опкружување во насока на
осмислување на сопствениот културен
идентитет.
За отстапениот простор и можноста за
претставување на ова ретко културно богатство
пред пошироката јавност, УКЛО изрази
благодарност до директорот на Завод и музеј,
Зоран Алтипармаков и кураторот Владимир
Ѓоревски.
Академијата посветена на Денот на основањето
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола беше збогатенa со музички содржини во
изведба на Градскиот хор од Прилеп под
диригенство на м-р Гоце Секуловски и
дополнително со класичен музички колаж во
избор на професор Мери Стоилкова-Кавкалеска.

Тома Фила
Doctor Honoris Causa

јуни 2016

„Денешната свеченост што ја посветуваме на гдинот Фила е насочена кон убавото, кон
доброто, но, лимитирана во своето времетраење, таа можеби нема претензии детално да го
анализира неговиот богат професионален
ангажман. Врвни познавачи на адвокатската
професија, експерти и професионалци од овие
области, во многу наврати го кажаа своето. Во
основа станува збор за квалитативно и
квантитативно импозантен опус артикулиран
низ еден посебен дискурс и тоа во буквална
смисла на зборот имајќи ги предвид брилијантните говорнички способности на нашиот
денешен лауреат.
Овие професионални квалификативи, врз кои се
надоврзуваат високите морални доблести што
ја красат личноста на господинот Фила, беа
силно мотивирачки во мојата иницијатива и
предлогот што го дадов во својство на ректор
на Универзитетот за доделување на оваа
почесна титула. Истата беше проследена со
силна поддршка од Комисијата за соработка со
универзитетите во земјата и странство и
Комисијата за наставно-научни прашања, како и
на неподелено одобрување од страна на сите
членови на Ректорската управа и Сенатот на

Универзитетот коишто учествуваа во
предвидената постапка реализирана во
согласност со Статутот на Универзитетот.
Највисока потврда за исправноста на
донесените одлуки претставува и исклучително
позитивната рецензија, односно предлогот на
рецензентската комисија во репрезентативен
состав од почитуваните: академик Владо
Камбовски, проф. д-р Миленко Креќа и проректорката проф. д-р Елизабета Бахтовска.“
Свечениот дел на промоцијата продолжи со
промоторската реч на академик Владо
Камбовски, во својство на претседател на
Комисијата. Со непосреден, пријателски, но и
професионал пристап, тој се осврна на местото и
улогата на Тома Фила во Домот на правото,
истакнувајќи дека : ...со титулата почесен
доктор на науки, на Тома Фила се нагласува
неговата специјалност како доктор на
правната логика, правна реторика и правна
аргументација, работи без кои правото не може
да функционира, работи кои малку се изучуваат
на универзитетот, но се изучуваат низ една
животна практика на применување на правото.

ПРОСЛАВА

По повод одбележувањето на Денот на
основањето на Универзитетот, еден од
позначајните настани беше промоцијата на Тома
Фила, адвокат од Белград, Република Србија, за
Почесен доктор на науки на Универзитетот.
На почетокот на церемонијата ректорот проф.
др. Сашо Коруновски нагласи дека високото
признание му се доделува на познат и
меѓународно признат адвокат, роден во Битола,
осведочен и верен пријател на Македонија.

ПРОМОЦИЈА
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ПРОСЛАВА

ПРОМОЦИЈА

Тома Фила
Doctor Honoris Causa

Во тој дел, таквите професори, едукатори, како
Тома Фила помагаат кај практичарите и кај
сите што го применуваат правото, да се изгради
духот на правникот креиран уште од римско
време до денес, за кој, како врвно начело важело
правилото дека правото е вештина на
праведното, убавото и доброто, дека тоа е
инструмент преку кој се отелотворуваат
највисоките доблести: вистината и справедливоста. Ние зборуваме денес за модерен
унинверзитет кој покрај формалниот дел,
академскиот, подразбира целоживотно учење
што е посебно важен концепт за правниците.
Ниеден правник не може со своите знаења да
заврши на денот кога ја добил правничката
диплома. Напротив, таа е само влезница во
чудесниот спој на идеалното и реалното во кој
тој треба суверено да се движи, држејќи се до
нормите и другите основни начела, идеи и
вредности на правото. За да движи низ тој
простор му требаат добри учители, а
господинот Фила е еден од тие, највредните и
најпочитуваните учители, образец низ којшто
се обликлувала правничката и адвокатската
професија.
Поаѓајќи од таквата негова заслуга преку
примената на правото како исправно право
коешто служи на идејата на правдата, несомено
е дека нашиот драг пријател, Тома Фила, може
да се сврсти во редот на највисоките места во
академските професии....

Во продолжение на промоцијата, следуваше
свеченото врачување на инсигниите на
Универзитетот – Дипломата и Oдората за
Почесен доктор на науки коишто на Тома Фила
му ги додели Ректорот, а присутните овој свечен
чин го поздравија со аплауз.
По добивањето на високата почест, Почесниот
доктор на науки на УКЛО, Тома Фила, со видлива
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емотивност се заблагодари за укажаната чест:
„...Многу сум благодарен за честа што ми ја
укажавте денес. Доделувањето на титулата
почесен доктор на науки покажува дека вие ме
примате во вашето академско семејство.
Прекрасно е денес да се биде Тома Фила, во вакво
еминентно интелектуално опкружување и да се
ужива во честа којашто ми е укажана. Впрочем
ова е највиското признание што може да го
доживее еден адвокат. Се заблагодарувам на
ректорот и членовите на Комисијата за
предлогот и поддршката. Денешниот ден ми го
направивте исклучителен и од срце сум
благодарен дека во мене препознавте човек на
кој може да му се укаже ваква голема чест. Ова е
вистинскиот момент во којшто можам да се
сетам како сe започна и да се искаже
почитување на претците и споменот на нив,
посебно на мојот татко Филота Фила со кој го
делам ова признание.... Никогаш не го заборавив
моето потекло, да истраам во тоа, зашто човек
без корен нема ни вредности, а мојот корен е
овде, не е Србија. Поради тоа секогаш говорев и
пишував дека Србија е мојата земја, таму е
мојот дом, но мојата Македонија е мојата
Татковина, а таму од каде е татко ти, тоа е
поважно, а може да живееш кај сакаш. Во таа
смисла се трудам мојата фамилија и
канцеларијата Фила да бидат на услуга на
моите земјаци, од воведувањето на
македонскиот јазик во српските училишта,
преку различни правни прашања и помагање во
школувањето на младите Македонци. Во
канцеларијата Фила секогаш било приоритрет
стручното усовршување на младите. Преку
стотина приправници имаат поминато низ
канцеларијата и како што рекол Катон, нема
ништо попријатно за човек, во зрели години да
биде опкржен со млади луѓе желни за знање.
Навистина, дали има нешто поубаво од тоа?
Мојата животна определба беше да го бранам
човекот, не кривичното дело кое го сторил. Се
залагав за правда, правда во која и поединецот
да има право за правда и сиот народ мора да има
право на правда. Секогаш верував дека правдата
е достижна и уште еднаш ви заблагодарувам на
ова високо признание кое е врвот на мојата
адвокатска работа„.

јуни 2016

ПРОСЛАВА

ПРОМОЦИЈА

Промовирана книгата
„Завршна реч“
од Тома Фила

Во рамите на одбележувањето на Денот на
основањето на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола, во чест на новиот почесен
доктор на науки, Тома Фила, попладнето, на 22
април 2016, во Хотел Епинал, Битола се одржа
промоција на неговата книга „Завршна реч“.
Ректорот на Универзитетот проф. д-р Сашо
Коруновски уште еднаш потсети на неговиот
огромен придонес за развојот и угледот на
адвокатската професија, негувањето и развојот
на правната реторика, како и за особениот
придонес во развивањето на односите на
пријателството и соработка помеѓу правните
експерти и адвокатите од Република Србија и
Република Македонија со што на најнепосреден
начин, во континуитет ја унапредува примената
на правото и одбраната и афирмацијата на
основните начела на правдата.

Во продолжение на претставувањето на книгата
„Завршна реч“ од г-динот Тома Фила, пред
стручната, академска и поширока јавност се
обрати промоторот, проф. д-р Миленко Креќа:
„Задоволство ми е и чест да кажам неколку
збора за уважениот пријател и колега Тома
Фила. Книгите најдобро зборуваат сами за себе.
Нивната содржина е она најважносто, а јас ќе
кажам неколку збора за моите впечатоци за ова
вредно дело.
Книгата ја сочинуваат два дела, две саги – сага за
семејството – мајката Ели, таткото Филота и
сопругата Весна, и сага за богатата професионална кариера на еден од великаните на
адвокатската професија. Книгата претставува
контрапункт на емициите и разумот.
Во овие две саги кои се разликуваат по својата
природа, се гледа неговата силна и топла
личност.
Тома Фила остварил безброј победи во
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националните и меѓународите судници.
Победите од тој вид адвокатот го прават
успешен, но сами по себе не го прават адвокатот
голем. Адвокатот мора да го красат и доблести човечки и професионални. Ни потеклото ништо
не вреди, без разлика колку е тоа вредно,
доколку нема доблести во смисла на моралност,
способност за умствено делување во склад со
вредностите и законите на општеството во кое
човекот делува. Аристотел вели дека доблеста се
стекнува, и се одржува со искажување. Тома
Фила има многу човечки доблести. За нив некои
од вас знаат повеќе и подобро од мене. Ако, како
што велат старите филозофи, доблеста се гледа и
во умереноста, тогаш за Тома Фила ќе речам
дека ја нема таа доблест кога станува збор за
дружељубивоста, човекољубието и животната
радост. Кога станува збор за професионалната
доблест, таа не е и не може да биде апстрактна.
Тома Фила строго го почитува кодексот на
професијата. Како што вели и самиот во неговата
книга - тој е исклучителен чувар на адвокатската
тајна. Природатата на адвокатската професија е
таква да нејзините следбеници ги доведува во
искушение да ги прекршат заповедите на
професионалата доблест, а во корист на оној што
го бранат.
Како Тома Фила се борел против таквото
искушение? Би рекол и со болкава, зашто
насловот на книгата ,,Завршна реч,, го сфаќам
како метафора, како завршен чин во судската
постапка, но јас мислам дека за моја среќа и за
среќа на неговите пријатели, тој ќе даде уште
многу завршни зборови.
Ова е прилика да кажам дека оваа вредна книга
на Тома Фила со сигурност ќе им користи не само
на правниците, туку како интересно четиво ќе
заинтригира и поголем број читатели. Јас на
мојот пријател Тома Фила му честитам и му
посакувам уште многу завршни зборови кои до
сега со успех ги кажувал.“
Промоцијата на книгата „Завршна реч“ од Тома
Фила беше заокружена со уште едно обраќање
на авторот и топло искажана благодарност за
укажаните почести кон него.
Самиот чин на промоција беше проследен со
силен интерес за што сведочеше присуството на
гости од академската заедница но и на бројни
претставници на адвокатската професија.

Промовирани нови
доктори на науки

ПРОМОЦИЈА

Во рамките на одбележувањето на Денот на
основањето на УКЛО, на пригодна свеченост што
се одржа на 25.04.2016 година, промовирани се
доктори на науки на Универзитетот „Св.Климент
Охридски“ - Битола.

јуни 2016

Цветанка Ристиќ, Технички факултет
Гордана Јанкулоска, Факултет за безбедност
Гоце Георгиев, Факултет за безбедност
Јасмина Димитровска-Босилкова, Факултет за
информaтички и комуникациски технологии
Валентина Јошевска-Поповска, Факултет за
информaтички и комуникациски технологии
Невена Груевска, Факултет за биотехнички
науки
Наташа Здравеска, Институт за тутун
Наташа Георгиева Хаџи Крстески, Факултет
за безбедност
Вељко Радичевиќ, Технички факултет
Елена Радева, Факултет за информaтички и
комуникациски технологии
Љупчо Велески, Економски факултет
Ајтене Авдулахи, Економски факултет
Ана Ристевска, Економски факултет
Моника Лутовска, Технички факултет

ПРОСЛАВА

На најновата промоција, во доктори на науки
промовирани се:

Од основањето на Универзитетот во 1979 година до денес на УКЛО се промовирани:
57 доктори на економски науки, 52 доктори на технички науки, 27 доктори на науки од областа на туризмот
и угостителството, 27 доктори на педагошки науки, 26 доктори на науки од областа на безбедноста, 16
доктори на земјоделски науки, 11 доктори на науки од областа на осигурувањето, 9 доктори по менаџмент во
образованието, 7 доктори на биотехничките науки, 5 доктори на правни науки, 5 доктори на науки по јавна
администрација 4 доктори на науки од областа на царината и шпедицијата, 2 доктори на науки по
менаџмент на информациски системи, 1 доктор по образовни науки, 1 доктор на науки од областа на
информатика и компјутерска техника и 1 доктор на политички науки. Со најновата промоција,
Универзитетот доби уште: 3 доктори на науки по јавна администрација, 3 доктори на науки од областа на
безбедноста, 2 доктори на науки од областа на техничките науки, 2 доктори на претприемништво и
менаџмент на мали и средни претпријатија, 1 доктор на науки од областа на машинство, 1 доктор на
економски науки од областа на маркетингот, 1 доктор на биотехнички науки и 1 доктор на земјоделски науки.
Со најновата промоција, на УКЛО респектабилната титула ја стекнале 265 доктор на науки.
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ИНФО

Официјализирана соработката меѓу
УКЛО и Црвениот крст
Потпишан меморандум за соработка
На 16.03.2014 година, ректорот на Универзи-тетот
„Св. Климент Охридски“ - Битола проф. д-р Сашо
Коруновски и генералниот секретар на Црвениот
крст на Македонија д-р Саит Саити потпишаа
Меморандум за соработка.
Со потпишувањето на овој документ и формално е
потврдена долгогодишната соработка втемелена
врз принципите на хуманост и солидарност како
важни императиви во работењето на Универзитетот и Црвениот крст на Македонија. Во таа насока,
р е к т о р о т К о р у н о в с к и и с та к н а д е к а с о
официјалното потпишување на Меморандум за
соработка се отвораат можности за збогатување
на содржините на постоечката соработка и за
поголемо меѓуинституционално зближување.
Задоволство за поттикнување на соработката
искажа и генералниот секретар на македон-скиот
Црвен крст д-р Саит Саити: „Се одлучивме за ваква
рамка за да ги заокружиме полињата и
можностите каде дополнително треба да ја
унапредиме соработката. Среќни сме што можеме
да соработуваме со една институција како што е
УКЛО зашто сме подготвени сите сознанија на
науката да ги примениме во Црвениот крст со цел
да го подобриме нашето работење.“

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола го
поздрави активизмот на своите студенти, особено
оние кои се повеќекратни крводарители и по тој
повод на претставиците од сите единици на
Универзитетот им беа доделени благодарници и
пригодни награди.
На пригодната свеченост присуствуваа и
генералниот секретар на УКЛО м-р Офелија
Христоска како и претседателот на ОО на
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Настани
Случувања
Новости
Црвениот крст од Битола д-р Диана Димитрова.
Настанот е дел од активностите на Универзи-тетот
посветени на 1100 години од упокојување-то на
Св. Климент и во пресрет на 17 март, Денот на
Црвениот крст и денот на крводарителството.
Посветеноста кон јакнењето на хуманите и
општочовечки вресдности УКЛО го заокружи со
традиционална крводарителска акција што се
одржа на 17 март во Ректоратот на УКЛО.

Јубилејна седница на Ректорската
управа одржана во Охрид
По иницијатива на членови од Ректорската управа
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола,
200-та јубилејна седница за прв пат, се одржа
надвор од седиштето на УКЛО.
Ректорската управа ја одржа седница во Охрид,
како еден од градовите што припаѓаат на
универзитетската заедница, во годината кога се
слави споменот на Свети Климент, местото на
најстариот словенски образовен и културен центар
и воедно, како симболично поврзување во рамки
на Регионот, чија составна компонента, Факултетот за туризам и угостителство е важен чинител во
современиот образовен амбиент на УКЛО.
Ректорот, проф. д-р Сашо Коруновски искажа
задоволство дека јубилејната, 200 седница на
Ректорската управа се одржа во Охрид, за што
упати благодарност до деканот на Факултетот за
туризам и угостителство, проф. д-р Цветко
Андреески за успешната организација и
исклучителната гостопримливост.

Членовите на Ректорската управа со неподелени
ставови се заблагодарија за укажаното внимание
и организацијата на седницата, со заложба дека
овој начин на одржување на седниците надвор од
седиштето на Универзитетот може да се почитува

и во други пригоди, бидејќи е во интерес на
подобро меѓусебно запознавање меѓу едниците
како и на релација единици - Универзитет, со
уверување дека истото оди во прилог на
поквалитетно организациско комуницирање и
поуспешно дејствување на Универзитетот.
Во чест на јубилејот, студентите од Факултетот за
туризам и угостителство - Охрид, во рамките на
практичната работа, за членовите на Управата
подготвија работен ручек.

ФИКТ со поддршка
за бизнис идеите на студентите

Според деканот на ФИКТ проф. д-р Пеце
Митревски, овој хаб ќе овозможи услови за
студентите и сите ИТ професионалци од малите и
средни компании да ги развијат своите бизнис идеи
и да ги зголемат своите технички и претприемнички
вештини.
Студентите, освен теоретското знаење, ќе добијат
можност практично да ги реализираат и своите

бизнис идеи. Токму во изминатиов двегодишен
период на ФИКТ беа формирани 28 студентски
работни групи со вкупно 145 студенти, коишто
активно работеа и работат на практични проекти од
областите на Софтверско-то инженерство и
Мрежните сервиси, а се менторираат експерти од
неколку ИТ компании од кои се обезбедија и
стипендии, како и покривање на школарините за
најдобрите студенти. Во таа насока, според
раководството на ФИКТ, првиот ИТ хаб во овој
регион, поддржан од Програмата за зголемување
на пазарната вработливост (Increasing Market
Employability - IME), ќе претставува еден вид
канцелариски простор за работа, место од каде ќе
се поттикнуваат претприемничките бизнис идеи и
ќе овозможува вмрежување на компаниите и
поддршка при реализацијата на креативните идеи.
Со други зборови, овој центар ќе нуди услуги за
поддршка на студентите на ФИКТ од неколку
аспекти: бизнис планирање (како да се дојде до
финансии и да се обезбеди самовработување),
соодветна инфраструктура (обезбедување
канцелариски простор) и поддршка на нивните
производи (преку соодветни менаџерски и
менторски програми).
Според Борче Јанкулоски, директор на ПРЕДА Плус
и претставник на IME, BIT Hub-от, во почетата фаза,
ќе одговори на сите потреби за пристап до услуги за
поддршка и развој на вештини за претприемнитво и
бизнис.

јуни 2016

Факултетот за информатички и комуникациски
техниологии во соработка со Swisscontact и PREDA
plus започнаа со заеднички проект за унапредување и јакнење на претприемничките вештини кај
студентите преку искористување на техничките
вештини стекнати во процесот на оформување на
профилот на ФИКТ.
Станува збор за соодветна стручна и техничка
помош при реализација на претприемнички идеи
што студентите како и сите ИТ професионалци ќе ја
добиваат преку првиот ИТ хаб во овој регион - BIT
Hub.
BIT Hub-от лоциран на ФИКТ е поддржан од
Програмата за зголемување на пазарната
вработливост (Increasing Market Employability IME) на Швајцарската агенција за развој и
соработка (SDC), имплементирана од Swisscontact
и локалниот партнер PREDA Plus.

ИНФО

НАСТАНИ, СЛУЧУВАЊА, НОВОСТИ

Настани
Случувања
Новости

На ФТУ презентирани можности
и програми за студиски престои во САД
На 13 април 2016 година, студентите и професорите
на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид
имаа можност „од прва рака“ да слушнат
информации во врска со можностите за добивање
стипендии обезбедени од страна на Aмбасадата на
САД во Република Македонија.
На средбата, г-дин Газменд Иљази во својство на
претставник од Амбасадата на САД во Република
Македонија, говореше во прилог на охрабрување
на младите луѓе, потенцијални кандидати за
аплицирање, како и за тоа кои се начините и
можностите за
користење на програмите за
студиски престои на универзитетите во САД, при
што е нагласена важноста на академската
мобилност и се претставени постојните отворени
повици.
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Покрај ова на настанот беа презентирани повеќе
академски, професионални и културни програми
за размена, наменети за млади, студенти,
наставници, професионалци, уметници,
спортисти и идни лидери во Република
Македонија коишто
се
спонзорирани од
Владата на САД. Целта на овие програми е да се
негува меѓусебната соработка и традиционално
добрите односи помеѓу Соединетите Држави и
Република Македонија.

јуни 2016
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ИНФО

Денови на образование и кариера 2016
Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола
од 14 до 16 април 2016 година учествуваше на
годинешниот саем за високо образование и
кариера што се одржа на Скопски саем. На овој
традиционален настан УКЛО, во текот на трите
саемски денови, пред пошироката јавност и
потенцијалните студенти, настапи интегрирано,
со сеопфатно презентирање на можностите за
студирање на високообразовните институции во
својот состав. Притоа, промовирани се:
студиските програми, условите за студирање,
кадровските и техничките капацитети односно
целокупниот наставно-образовен потенцијал.
Презентацијата на образовната понуда на УКЛО
беше можност посетителите на Саемот,
првенствено средношколците, да се запознаат
со активностите што Универзитетот и неговите
единици ги преземаат на планот на постојано
збогатување на сопствената академска понуда
со нови, атрактивни студиски програми за
едуцирање профили што ќе бидат коњуктурни на
пазарот на трудот во поширока смисла на
зборот.
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Настани
Случувања
Новости
Учеството на саемот на УКЛО се очекува да
придонесе за негова поширока и посеопфатна
популаризација и да овозможи правилно
насочување на младите луѓе како идни
академски граѓани кон современо, квалитетно
образование и стручно усовршување.
УКЛО е редовен учесник на промотивни настани
што нудат можности за афирмација на
предностите и условите за едукација во трите
циклуси на студирање.

CodeCup2016
натпревар во организација на ФИКТ
Натпреварот CodeCup 2016 се организира по прв
пат и започнувајќи од оваа година ќе се организира на почетокот на секоја академска година.
Тој има за цел да ја поттикне креативноста,
иновативноста, тимската работа и натпрварувачкиот дух кај средношколците и да им
овозможи во еден подолг временски период во
согласност со нивниот ритам да изработат
апликација. Натпреварот е концепиран во три
дела: формирање на тимови и конципирање на
идејата за апликацијата на која ќе се работи;
работа на проектот во период не подолг од 3
месеци, што опфаќа изработка на апликација и
документирање на проектот и изработка на
видео и презентација на финално изработените
проекти.
Оваа година на натпреварот CodeCup се
пријавија 45 тимови (со учесници на различна
возраст) од 17 училишта и 11 градови (Струга,
Охрид, Ресен, Битола, Крушево, Кичево, Прилеп,
Кавадарци, Неготино, Струмица, Гевгелија), а во
завршната фаза од натпреварот учество зедоа
21 тим и презентирани се исто толку успешно
завршени проекти.

Тимовите зедоа учество со десктоп апликации,
веб апликации и мобилни апликации. За
изработка на проектите користени се различни
технологии: C++, PHP, HTML, CSS, Pascal Java,
SQL, Kodu и сл., апликациите беа комплексни,
такашто повеќекратно се надминаа знаењата и
вештините предвидени со наставните програми
по Информатика и Програмски јазици во
средното образовение.

ИНФО

просек
l Сертификати за успешно учество на сите

учесници.

Codefest 2016
Освоена награда
Тимот ABI составен од студенти на ФИКТ, на
натпреварот CodeFest 2016 во Охрид (32часовен маратон во програмирање), освои:

НАСТАНИ, СЛУЧУВАЊА, НОВОСТИ

Настани
Случувања
Новости
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Проектите беа комисиски оценувани и на
најуспешните ФИКТ им ги додели следниве
награди:
l Таблети на трите првонаградени тимови и
нивните ментори
1. Првонаграден проект BoxBloy Play за тимот од
ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски" - Охрид (Јулијана
Петреска - ментор, ШимеТадиќ, Филип
Милошески, Стефан Трајаноски).
2. Второнаграден проект AB-КУПУВАЊЕ за
тимот од СОУ „Јане Сандански" - Струмица
(Славица Милева Ефтимова - ментор, Ивановски
Александар, Дедејски Васил).
3. Третонаграден проект Screencast за тимот од
СОТУ „Ѓорѓи Наумов" - Битола (Ралески Андреја
– ментор, Кондински Стефан, Стојановски Бојан,
Каревски Даниел).
l Ослободување од партиципација за првата
година студирање за членовите од тимовите кои
освоија од 1-6 место доколку се запишат на
ФИКТ, со можност и за понатамошно ослободување од партиципација со постигнат висок

l 3-та награда на Codefest 2016 !!
Награда за Best Mobile App на Codefest 2016
(Meeting Venue & Schedule System)
како и:
l Награда за Exceptional participants на Codefest
2016 од компанијата Seavus (со можност за три
месечна поддршка од Seavus Incubator)
l 5 влезници за членовите на тимот на Spark.me
во Будва (28-29 Мај)
l 3 влезници за LEAP Summit во Загреб (5-7 Мај)
l 2 влезници за Startup Pirates во Тирана (23-30
Април)
l Full Team Participation at StartQube Summer
Camp - од STARTUP ZONE
l 6 Months Free Incubation, 3 business skills
training/workshops, како и бесплатна промоција
на TechPark нациоланли и интернационални
настани - SEEUTechPark
l Околу 10 ваучери за бесплатен веб хостинг и
регистрација на домен...
Честитки и им посакуваме уште поголеми успеси
во иднина!
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ИНФО

Концерт на симфонискиот оркестар
Густавус од САД

соработка да промовира културни и едукативни
вредности во Регионот и пошироко.

Симфонискиот оркестар на колеџот „Густав
Адолф“ од Минесота, САД, на 30 јануари 2016
година, одржа целовечерен концерт во
Центарот за култура во Битола. Гостувањето е
остварено во соработка со Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола, во рамките на
турнејата на Густавус наречена „Американско
славење на музиката во Грција и Македонија“.
Универзитетскиот оркестар има долга традиција
уште од 1888 година и со повеќе од 70 музичари
на сцената, се претстави и презентираше богат
репертоар со посебен акцент на џез музиката.
Концертот се одржа во рамки на чествувањето
на јубилејот 1100 години од смртта на Свети
Климент Охридски, патрон на УКЛО.

Одржана дводневна сертифицирана
обука “Од теорија до пракса
- развиј ја својата веб идеја!”
во организација на ИАЕСТЕ ЛК Битола

Според раководството на Универзитетот, со
вакви и слични партнерства, УКЛО сака да биде
интегрирачки фактор којшто со својата
општествена одговорност ќе ги поврзува
институциите и ќе успее низ заедничката
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Случувања
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Во организација на ИАЕСТЕ Локален Комитет
Битола одржана е дводневна сертифицирана
обука “Од теорија до пракса- Развиј ја својата
веб идеја!” во просториите на факултетот ФИКТ.
На настанот присуствуваа околу 80-тина
учесници - студенти од техничките факултети во
Битола и млади средношколци.
Целта на обуката беше низ практични примери
да им се овозможи на учесниците да совладаат
основни вештини за работа во областа на веб
дизајнот. Како што не информираа од ИАЕСТЕ
Битола, во обуката се вклучија предавачи од
неколку ИТ компании како Isource, NewMan's
Business Accelerator, Vox Teneo и Everest Веб
академијата. Преку овој настан ИАЕСТЕ ги
стимулираше учесниците да се насочат кон
продлабочување на своето знаење од теоријата
во пракса, со насоки и совети за потенцијален
развој на сопствен бизнис.

ИАЕСТЕ инаку е непрофитна и неполитичка
организација за размена на студенти од
техничките факултети, која овозможува платени
пракси за студентите во странство. Организацијата брои повеќе од 80 земји членки на
глобално ниво и околу 4000 пракси кои се прават
секоја година.

Отворен ден на УКЛО
ИЗВЕСТУВАЊЕ

Не помалку значаен за успешноста на настанот
беше концертот на составот BRASS BROTHERS.
Со својата динамична музика, бендот му даде
посебен печат на хепенингот.

јуни 2016

Во приближувањето на целокупната дејност на
УКЛО, во пресрет на академската 2016/2017, на
Отворениот ден, со соодветни промотивни
брошури, флаери, плакати, водичи за студиските
програми и друг информативен материјал,
високообразовните институции на идните
студенти им обезбедија корисни информации во
насока на правилен и успешен избор.
Настанот, замислен како хепенинг опфати
неколку дополнителни и интересни анимации за
публиката. Актерот Никола Пројчевски на еден
необичен и несекојдневен начин со духовитост и
луцидност ги запозна присутните со единиците
на УКЛО, можностите за студирање, како и со
професионалните перспективи по завршување

на студиите.

МАНИФЕСТАЦИЈА

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
на 23 Април 2016 година ја одржа
манифестацијата Отворен ден на УКЛО.
Настанот којшто се одржа на плоштадот
Магнолија, од 12 до 14 часот, освен како
своевиден саем на отворено, обедини во себе и
забавен дел, со што манифестација се одвиваше
како вистински хепенинг. Отворениот ден на
УКЛО е искористен за презентација на
високообразовната понуда, универзитетските
активности и проекти, научно-истражувачката
дејност што се остварува на единиците и
Универзитетот во целина, а сето ова на еден
непосреден начин, преку директни контакти со
наставниот кадар, соработниците и студентите
со што на потенцијалните кандидати им се
помогнa во нивната професионална
ориентација.

Манифестацијата Отворен ден на УКЛО
прерасна во традиционална, во услови кога со
ширење на мрежата на високообразовна понуда
во земјава, УКЛО е поставен пред предизвикот
да овозможи сопствена соодветна промоција
како место кое нуди континуирана едукација и
каде се стекнуваат потребни и квалитетни
знаења и вештини.
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НАТПРЕВАР

ОРАТОРСТВО
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Одржан првиот
УКЛО ТРИВИУМ

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола,
на 15 април 2016 година, во свечената сала на
Ректоратот, во објектот во стара Касарна
организира натпревар во ораторство УКЛО
ТРИВИУМ.
На УКЛО ТРИВИУМ 2016 година учество зедоа
17 говорници од: Правниот факултет,
Факултетот за безбедност, Педагошкиот и
Економскиот факултет. Темата на која се
подготвуваа говорниците е: „На патот кон
Европската Унија - можности и предизвици за
Република Македонија“. За целокупната
организација на манифестацијата и
оценувањето на кандидатите, особено за
говорничките и реторички способности беше
надлежна посебна комисија формирана од
ректорот, во состав: доц. д-р Моника Ангелоска
Дичовска, проф. д-р Оливера Костоска и доц. д-р
Мирјана Ристовска.
За најдобри говорници беа прогласени: Филип
Ристески од Педагошкиот факултет- прво место,
Лина Димоска од Економскиот факултет-второ
место и Марија Николовска од Педагошкиот

факултет-трето место. Тројцата најдобри
оратори, го претставуваа УКЛО на македонскиот
студентски собир по повод Денот на Европа.
За сите учесници на УКЛО ТРИВИУМ 2016
Универзитетот додели пофалници, на менторите
им беа доделени благодарници додека на
најдобрите говорници, покрај дипломи за
освоените места, ректорот проф. д-р Сашо
Коруновски им врачи и парични награди од 6000,
4000 и 3000 денари.
УКЛО планира овој натпревар да прерасне во
традиционален со цел студентите да ги
подобруваат вештините за јавно говорење,
аргументирано и структурирано изразување,
како еден вид подготовка за нивниот
професионален живот и работа, а истовремено
да се запознаваат и дружат со колеги од другите
единици на Универзитетот и пошироко.
Натпреварот во ораторство УКЛО ТРИВИУМ е
дел од универзитетските активности поврзани
со одбележувањето на јубилејот 1100 години од
упокојувањето на патронот Св Климент
Охридски.

УКЛО ТРИВИУМ
Лауреати

ЛАУРЕАТИ

Филип Ристески, Педагошки факултет (прва награда, УКЛО ТРИВИУМ)
НАТПРЕВАР
јуни 2016

Судирот на идеи околу ЕУ и нејзините придобивки/губитоци, изразен преку умешноста за убаво говорење
резултираше со еден слободоумен, критички акт. УКЛО Тривиум постави цврста подлога за стабилно и
слободно чекорење на младите кои се „сардисани" од проблеми кои понираат во психата на индивидуалецот.
Предизвикот на внатрешните проблеми во земјава и круцијалната поврзаност со прогресот кон европските
друмови тесно се движеа едно до друго за време на настанот. Слушнавме пофалби и критики кон ЕУ. И двете
срдечно ги поздравувам, првично поради нивната внимателна и воздржана природа при толкувањето на
одредени политички и културолошки наметнувања.
Организацијата беше на високо ниво, благодарност до сите субјекти кои се погрижија настанот да помине
беспрекорно. Наидовме на голема афирмираност од главните инстанци на Универзитетот, а со самата
ораторска делотворност и подготвеност покажавме дека местото на нашиот описменувачки патрон е некаде
горе, при самиот врв на онаа Шангајска ранг-листа, за што говори и подоцнежната домаќинска
добредојденост на Педагошкиот факултет - на денот на меѓууниверзитетскиот ораторски натпревар.
Како победник, целосно ги афирмирам и акламирам ваквите собири, кои покрај натпреварувачкиот дух го
истакнуваат и свежиот, младешки дух кој безрезервно знае да биде брутално искрен кон општеството, но и
кон себе. Љубителите на убавата реч ќе се пронајдат тука и ќе ги искористат своите потенцијали кои како
вруток навираат и не можат да бидат сопрени од гротескната бариера на простодушноста.

Лина Димоска, Економски факултет - Прилеп (втора награда, УКЛО ТРИВИУМ)
Натпреварот во ораторство, УКЛО Тривиум, организиран од нашиот Унивезитет, беше одлично место каде
можеше да се чуе гласното размислување на младите со сите критики и пофалби кои тие ги упатија на сметка
на Европската Унија. УКЛО Тривиум претставуваше одлична платформа каде што младите луѓе имаа
можност на глас да ги упатат сите критики кои ги имаат до општеството во коешто живеат и тоа пред
пошироката академска јавност.
Ми беше особено задоволство да бидам дел од УКЛО Тривиум, а самото тоа претставуваше одлична можност
да се слушне мислењето на младите оратори, да се запознаат млади луѓе со исклучителни ораторски
вештини, да се научат и споделат техниките на јавото говорење.
Нашиот универзитет уште еднаш покажа дека е отворен за поддршка и соработка со кадрите од сите
факултети, давајќи им ја оваа одлична можност на студентите кои најчесто претставуваат најкритичката
маса во општеството и секогаш се желни за промена, да го кажат своето мислење. Организацијата, како на
УКЛО Тривиум, така и на Собирот на студентите од поголемите универзитети беше на доста високо ниво. Како
организацијата, така и самите учесници на УКЛО Тривиум, од старт поставија високи стандарди, кои се
надевам ќе се достигнат и наредната година. Во иднина очекувам повеќе јавни дебати организирани од
страна на универзитетот за актуелни теми од општеството, каде што студентите ќе можат да го споделат
своето мислење.
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УКЛО ТРИВИУМ
Лауреати

ЛАУРЕАТИ

Лина Димоска

Филип Ристески

Марија Николовска

јуни 2016

НАТПРЕВАР

Марија Николовска
Студент
Една голема благодарност до УКЛО Тривиум за можноста која ни ја овозможи нам младите јасно и гласно да
си ги кажеме нашите проблеми/идеи/слободни мисли преку еден акт наречен говорништво. Различни умови и
различни идеи беа претставени во текот на целиот настан: Македонија и Европа, внатрешните проблеми во
нашата земја, дали влезот во Европска унија ќе ни отвори повеќе можности и слично. Слушнавме различни
размислувања кои со сигурност беа за пофалба. Во целост се беше одлично, од гледиште на организираност,
фер избирање на тројцата најдобри и се останато, едноставно се се одвиваше во најдобар можен ред.
Педагошкиот Факултет беше претставен во многу добро светло, односно може да се каже и најдобро, тоа
можевме да го видиме по самиот избор на најдобрите три оратори,од кои дури и двајца беа од Педагошки
факултет.
Секако, како добитник на третото место можам да кажам дека бескрајно сум среќна и задоволна со мојот
настап. Исто така би сакала да ги повикам останатите млади, студенти што повеќе да се пријавуваат и
учествуваат на ваквите ораторски настани, бидејќи секогаш гласот на младите треба да се слушне.

прва награда
Педагошки факултет

втора награда
Економски факултет - Прилеп

трета награда
Педагошки факултет

Марија Николовска
Педагошки факултет
(трета награда, УКЛО ТРИВИУМ)
Една голема благодарност до УКЛО Тривиум за можноста која ни ја овозможи нам младите јасно и гласно да
си ги кажеме нашите проблеми/идеи/слободни мисли преку еден акт наречен говорништво. Различни умови и
различни идеи беа претставени во текот на целиот настан: Македонија и Европа, внатрешните проблеми во
нашата земја, дали влезот во Европска унија ќе ни отвори повеќе можности и слично. Слушнавме различни
размислувања кои со сигурност беа за пофалба. Во целост се беше одлично, од гледиште на организираност,
фер избирање на тројцата најдобри и се останато, едноставно се се одвиваше во најдобар можен ред.
Педагошкиот Факултет беше претставен во многу добро светло, односно може да се каже и најдобро, тоа
можевме да го видиме по самиот избор на најдобрите три оратори,од кои дури и двајца беа од Педагошки
факултет.
Секако, како добитник на третото место можам да кажам дека бескрајно сум среќна и задоволна со мојот
настап. Исто така би сакала да ги повикам останатите млади, студенти што повеќе да се пријавуваат и
учествуваат на ваквите ораторски настани, бидејќи секогаш гласот на младите треба да се слушне.

20

Соработка помеѓу
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Целта на настанот беше зајакнување на
интересот на компаниите од југозападниот
регион на Република Македонија за соработка
со универзитетската заедница преку вклучување во различни активности како што е
практикантската работа на студентите и воедно,
јакнење на свеста кај фирмите членки на АмЧам
Македонија и другите претпријатија од Регионот
за можностите за соработка и потенцијалните
придобивки од истата што ги нуди УКЛО.

Настанот го отвори Извршниот директор на
AmCham Macedonia, г-ѓата Мишел Османли
којашто ја претстави улогата на Комората, по
што се осврна на состојбите на овој план во
актуелниот македонски амбиент. Таа подвлече

јуни 2016

дека секаде во светот постои јаз меѓу
теоретските и практичните знаења, но дека
младите луѓе од Македонија се успешни каде и
да работат. Предизвикот на секоја земја според
неа е да даде попрактично знаење во
теоретската настава и дека компаниите треба да
знаат дека студентите се дел од решението, дека
не треба да бидат ставени „на страна“ и дека се
подготвени за работа.
Од името на универзитетот и ректорот,
присутните ги поздрави проректорот проф. д-р
Марјан Ангелески, потврдувајќи го значењето на
соработката помеѓу УКЛО и стопанските
субјекти и особено на ваквите настани што се во
насока на подигнување на свесноста не само кај
работодавачите туку и во академската заедница
со што ќе се надмине јазот помеѓу капиталот на
знаење што го нудат универзитетите и барањата
на пазарот на труд.

СОРАБОТКА

Унапредување на соработката помеѓу
универзитетите и деловната заедница беше
темата на настанот што Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола го одржа во
соработка со Американската стопанска комора
во Македонија (AmCham Macedonia) на 24 март
2016 година во хотелот Капри во Битола.

НАСТАН

Во работниот дел на настанот проректорите на
УКЛО, проф. д-р Елизабета Бахтовска и проф. д-р
Виолета Маневска ги претставија можностите и
модалитетите за соработка помеѓу Универзитетот и деловната заедница, при што, проректорот
Бахтовска подвлече дека присутен е фактот
дека голем број студенти излегуваат од
студентските клупи со многу мали практични
знаења што можат да се применат директно во
практиката. Располагањето со малку способност
и умеења меѓу кои комуникациските и јазичните,
IT компетенциите, претприемништвото и слични
таканаречени меки вештини се причина УКЛО да
ја потенцира соработката со стопанството
којашто е од посебно значење.
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НАСТАН
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СОРАБОТКА

За нејзиното јакнење на ниво на Универзитетот
ќе се преземаат активности во коишто ќе се
имплементираат сите осум начела дефинирани
на европско ниво.

На настанот, од Американската стопанска
комора во Македонија (AmCham Macedonia)
посебно е потенцирано дека најважната работа
во градењето мост меѓу Универзитетот и
компаниите е да се гради и негува добра
соработка и дијалог меѓу бизнис заедницата и
факултетите и да не постојат бариери меѓу нив.
Притоа е истакнато дека АмЧам како платформа
ги поттикнува компаниите да размислуваат на
овој начин и воедно бараат од високообразовните институции да се развиваат во тој
правец.

Во напорите на УКЛО да се пренесат искуствата
во поврзувањето на фирмите со студентскиот
интелектуален и творечки капитал, претставени
се успешни приказни од страни на студенти и
компании членки на AmChamMacedonia.
Неподелен е впечатокот и заклучокот од
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настанот дека вклучувањето на деловата
заедница при подготовката и осовременувањето на студиските прграми и практичната
настава, развивање проекти со деловните
субјекти и други форми на поврзување, ќе
приднесат за оспособување на студентите, за
нивните умеења и стручност и за зголемување
на нивната конкурентност.

Настанот „Унапредување на соработката помеѓу
деловната заедница и универзитетите“ е дел од
палетата активности на УКЛО организирани во
рамките на одбележувањето на 1100 години од
упокојувањето на патронот на УКЛО, Св.
Климент Охридски. На овој значаен спој на
деловната и академската заедница присуствуваа 70-на учесници од стопанските субјекти и
Универзитетот.

Соработка помеѓу
деловната заедница
и универзитетот
Игор Завојчевски
Факултет за информатички и комуникациски
технологии ФИКТ- Битола

да се изберат личности кои ќе се обликуваат
според потребите и барањата на компанијата и
кои лесно ќе се вклопат во постојната
организациона клима. Но, исто така, новообразованите кадри можат, а од нив тоа и се очекува,
да внесат новини, да влијаат на некои
востановени, можеби веќе застарени облици на
однесување. Младите луѓе на кои сè повеќе им
се блиски IT технологиите, можат да бидат уште
еден пар очи кои ќе и помогнат на бизнис
заедницата да освои и некоја друга перспектива.

СОРАБОТКА
јуни 2016

Континуирана работа, вложување во себеси,
искрен пристап и посветеност во работата - и
соништата може да се исполнат. Светот на
информатичките технологии е отворен буквално
за сите. Колку е важна иновативноста и
посветеноста на студентите за бизнис заедницата, посебно од IT секторот, докажува и фактот
што најголемите светски компании од оваа
област, постојано се заинтересирани да црпат
нови, свежи ресурси од младите, притоа
спроведувајќи и организирајќи бројни програми
за сите оние кои сакаат да се надоградуваат и да
стекнуваат технолошки знаења.
Да се пронајде профил што ќе одговара на
потребите на бизнисот е многу тешко на пазарот
на трудот. Затоа, поголем дел од компаниите
одат чекор понатаму во потрагата по идната
квалификувана работна сила, таргетирајќи ја
истата на факултетите. Како еден од начините да
ги поттикнат и мотивираат студентите, а воедно,
на некој начин и да вложат во иднината на
своите бизниси е постојаниот контакт и
активности во рамки и надвор од целокупниот
процес на студирање, организирање различни
натпревари и активности со цел вклучување на
студентите во работните процеси, како и
стипендирањето на студентите.
Компаниите во соработка со академската
заедница во текот на студирањето организираат
различни активности со цел работа на
студентите во тимови под водство на експерти
од компаниите. Најчесто, целокупниот процес на
работа се одвива во период од 2-3 месеци,
доволен за да се изработи некаков проект, преку
кој студентите ќе може да стекнат доволно
знаења во некоја нова област. На крајот од тој
период, таквите проекти се презентираат, а од
страна на компаниите се избираат најдобрите
тимови и проекти и истите соодветно се
валоризираат.
За личност која се наоѓа на почеток на својата
кариера, важен момент е да започне да работи
според струката за која се образовал. Од друга
страна, за бизнис заедницата се отвора можност

СТУДЕНТСКИ
ИСКУСТВА

Соработката на универзитетите и бизнис
заедницата, несомнено придонесува за
п о в р з у в а њ е н а б и з н и с з а е д н и ц ата и
релевантната академска заедница, правејќи ја
почувствителна на потребите на стопанството.
Често се користат и други форми и активности со
коишто бизнис заедницата допира до
квалитетен кадар од универзитетите. Преку
организирање натпревари од различни IT
области на коишто сум бил како дел од тим
составен од студенти на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии,
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СТУДЕНТСКИ
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се разменуваат искуства со експерти од IT
заедницата, бизнис заедницата како и од
академската заедница. Неизмерно е чувството
на среќа, кога на IT натпревар, во трка со 150
други учесници, заедно со тимот, сте успеале да
освоите награди како: 3-та награда на Codefest
2016, “Best Mobile App”, Exceptional participants
on Codefest 2016, Internship во субјекти од IT
заедницата, Follow Up од неколку различни
бизнис инкубатори со најразлични можности за
инкубација, промоција на сите идни производи
коишто тимот ќе успее да ги создаде, а сето ова
сте го освоиле во само еден ден. Исто така,
бидејќи сум корисник на стипендија од
компанијата Seavus, со задоволство можам да
истакнам дека сè ова дава само дополнителен
мотив и поттик, да се работи сè повеќе и да се
у с п е е в о р е а л и з а ц и ј а н а с о н и ш тата .
Предностите на ваквото поврзување на
стопанството со академската заедница се
обострани:
l На студентите низ ваквите облици како работа
во тимови со експерти од IT области, internship
програми, стипендирање, можности за
волонтерска практична работа на одредено
време, им се овозможува подобро да ги
запознаат потенцијалните работодавачи,
нивниот начин на работа, технологиите кои се
применуваат во пракса, како и тешкотиите со
кои во иднина би можеле да се соочат.
l Од друга страна, субјектите кои ги применуваат ваквите облици, осигуруваат постојан
прилив на образована и мотивирана работна
сила, која после темелна обука ќе биде
подготвена да ги преземе сите одговорности и
предизвици во процесот на создавање профит.
Сепак, на крајот, со ваквиот процес, се
обезбедува бенефит, како за стопанството на
локално и регионално ниво, така и за државата
во целина.

Христијан Тодороски
Економски факултет - Прилеп
На 24 март 2016 година, во хотелот Капри во
Битола, се одржа настанот за Унапредување на
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соработката помеѓу универзитетите и деловната
заедница
организиран од страна на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
и AmCham - Американската стопанска комора во
Македонија. Основната цел на настанот беше
продлабочување на соработката помеѓу
деловната заедница и универзитетите и
обезбедување поголеми шанси на студентите за
реализирање на практична работа преку
којашто тие ќе добијат можност да го пренесат
стекнатото знаење од факултетските клупи.
Настанот беше збогатен со обраќањето на
претставниците на Американската стопанска
комора, Универзитетот ,,Св.Климент Охридски“ Битола, бизнис заедницата како и успешните
приказни на студентите од факултетите на
УКЛО.

Моето обраќање како студент во трета година
на Економскиот факултет во Прилеп се
однесуваше на моето тригодишно практикантско искуство во Стопанска банка а.д. Скопје.
Притоа, главниот акцент беше ставен на
можностие и предизвиците коишто факултетот

Соработка помеѓу
деловната заедница
и универзитетот

Филип Наумовски
Технички факултет - Битола

Сè започна еден ден кога на факултет ни
соопштија дека компанијата ЕВН Македонија
доделува стипендија на електротехничкиот
отсек. Така, решив да се пријавам на конкурсот.
По низа селекции, јас имав среќа да бидам тој
што ќе ја добие стипендијата. Бев пресреќен. Тоа
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за мене беше еден голем поттик за да
продолжам со студиите и да се трудам да бидам
што е можно поуспешен. И не само тоа. Покрај
паричните средства, кои ми беа добродојдени за
трошоците кои ги имав на факултетот, исто така,
имав можност да посетувам и пракса во самата
компанија. Да се биде дел од една таква
респектабилна компанија како практикант е
привилегија и предизвик на секој човек, бидејќи
тоа дава сигурност и можност за докажување и
истакнување. Искуството кое го стекнав како
практиткант во ЕВН Македонија ми овозможи
дел од она што го изучував како теорија на
факултет да можам да го искусам во реалност,
што е многу важно за секој студент. Секако, тука
би сакал да ја споменам соработката помеѓу
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од
Битола и ЕВН Македонија без која јас немаше да
можам да го постигнам ова. Исто така, од
особена важност ми е и неодамнешното учество
на конференцијата на унапредување на
соработката помеѓу Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола и одредени компании од
бизнис секторот од Македонија во организација
на Американската стопанска комора во
Македонија (AmCham). ?? оваа конференција
имав можност јавно да ги презентирам моите
досегашни искуства и да ги промовирам своите
квалитети пред бизнис секторот. За мене, ова е
една ретко подадена рака која јас ја користам
најдобро што знам и умеам. Сè на сè, со
добивањето на оваа стипендија јас сум веќе
еден чекор пред другите, со што имам можност
за мое понатамошно надградување, се надевам,
во ЕВН Македонија.

СОРАБОТКА

им ги нуди на студентите за стекнување на
дополнително практично искуство кај деловните
субјекти. Организирањето на вакви настани е од
големо значење првенствено за студентите,
бидејќи на овој начин тие ќе бидат повеќе
информирани за можностите и предизвиците
кои им ги нуди деловната заедница, но и за
бизнис секторот кој на овој начин може да ги
отвори своите врати за студентите со цел во
иднина да добие кадар кој е доволно спремен да
се соочи со професионалните предизвици.
Посакувам во иднина да има што е можно
повеќе вакви настани.

СТУДЕНТСКИ
ИСКУСТВА

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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ПАЗАР
НА ТРУД

Пазарот на труд континуиран истражувачки
предизвик

Пазарот на труд претставува централен предмет
на интерес на економијата на труд како посебна
научна дисциплина во рамките на економијата.
Пазарот на труд, како и секој друг пазар има за
цел да овозможи оптимална алокација на
ресурсите, во овој случај трудовите ресурси,
односно континуирано да ја усогласува
понудата со побарувачката на труд во рамките
на една економија. Со оглед на тоа дека трудот
претставува специфично добро, самиот пазар на
труд се одликува со специфичности кои не се
својствени за другите пазари. Имено, трудот е
неразделно поврзан со неговиот носител работната сила и заради тоа не може да се
продава туку само да се изнајмува. Натаму,
условите под кои се изнајмува трудот и улогата
на т.н. немонетарни фактор играат голема улога
напоредно со цената на трудот. Освен тоа,
пазарот на труд се одликува со специфични
институции коишто се својствени само за овој
вид пазар како што се на пример синдикалните
организации, колективното преговарање,
законско определената минимална плата и
друго.

И покрај тоа што пазарите се најефикасен начин
за алокација на ресурсите, сепак кај голем дел
од нив се појавуваат и т.н. пазарни неуспеси што
всушност претставуваат непосакувани исходи.
Во случајот на пазарот на труд неможност за
идеално усогласување меѓу понудата и
побарувачката за труд доведува до појава на
невработеност која претставува своевиден
пазарен неуспех. Невработеноста како исход на
пазарот на труд постои во секоја економија како
резултат на несовршеноста во усогласувањето
меѓу понудата и побарувачката на труд. Сепак,
во одредени случаи невработеноста може
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значително да порасне и тоа може да се должи
на различни фактори од сезонска, циклична,
структурна или фрикциска природа. Како
резултат на тоа, нормативниот пристап во
економијата на труд својот фокус го насочува
кон креирање соодветни политики и мерки кои
би довеле до посакуваните исходи на пазарот на
труд.
Токму истражувањето на карактеристиките на
пазарот на труд со цел подобрување на неговото
функционирање и постигнување на планираните
исходи претставува главен истражувачки
предизвик со кој се занимавам во мојата
досегашна професионална кариера. Во тој
поглед, Република Македонија како посттранзициска економија се одликува со некои
специфичности на пазарот на труд што не се
својствени за развиените пазарни економии.
Имено, македонскиот пазар на труд се
карактеризира со висока стапка на невработеност која во голема мера е последица на
транзициското преструктуирање. Освен тоа,
доминира т.н. долгорочна невработеност, појава
на „обесхрабреност“ кај голем број невработени,
како и изразена сегментација на пазарот на
труд. Долгорочната невработеност од своја
страна води кон ерозија на човечкиот капитал и
намалена вработливост на оние кои ја
искусуваат. Сите овие појави наметнуваат
потреба за нивно соодветно истражување со цел
преземање мерки и политики што би воделе кон
поуспешно функционирање на пазарот на труд.
Како професор на Економскиот факултет Прилеп по дисциплината Економија на труд во
2013 година бев назначен за индивидуален
експерт за пазар не труд за Р. Македонија од
страна на Европскиот центар за развој на
професионалното образование (CEDEFOP) со
седиште во Солун. CEDEFOP е една од
децентрализираните агенции на Европската
унија која е формирана во 1975 година. Основна
цел на оваа агенција е да ги поддржува
политиките за развој на европското стручно
образование и тренинг и да придонесува за
нивно имплементирање. Во таа насока,
агенцијата ги помага Европската комисија,
членките на Европската унија и општествените
партнери во развивање на соодветни политики

Пазарот на труд континуиран истражувачки
предизвик
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одредени фактори се од квалитативна природа,
нивното антиципирање може да се направи само
преку инпутот од страна на експерти во областа
на пазарот на труд. Моментално, проекциите
што CEDEFOP ги прави за понудата и
побарувачката на вештини во Европската унија
се однесуваат на временскиот хоризонт до 2030
година. На последната валидациска работилница која беше одржана во ноември, 2015
година во фокусот на дискусијата беа
миграциските политики и начините на
справување со ефектите од миграциската криза
врз пазарите на труд во Европската унија.
Интересно е тоа што за Р. Македонија во
наредниот период се очекува да расте уделот на
висококвалификуваната работна сила за сметка
на намалување на уделот на лицата со ниски
квалификации. Позитивните трендови на
намалување на невработеноста во нашата земја
би продолжиле и понатаму, но особено внимание
треба да се посвети на негативното влијание на
екстерните шокови, потенцијалната емиграција
на високо-образована работна сила и реформите на образовните политики што би воделе кон
соодветна структура на вештини на работната
сила. Овде, посебно се истакнува потребата за
стратегиско планирање на идниот економски
раст во контекст на определување на клучните
дејности коишто ќе бидат генератори на
зголемена додадена вредност и креирање нови
работни места.
Учеството на работилниците за валидација на
CEDEFOP претставува голем предизвик за мене
бидејќи на тој начин имам можност да ги
споделам моите сознанија со колегите од
другите европски земји. Истовремено, тоа е
можност за стекнување нови познанства и
отпочнување истражувачка соработка со други
експерти од областа на пазарот на труд ширум
Европа. Во тој поглед, општа констатација е дека
постојат уште многу неистражени аспекти на
пазарите на труд коишто претставуваат доволно
голем предизвик за анализа и коишто би можеле
да се обликуваат во идни истражувачки проекти.
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за стручно образование и тренинг. Оваа цел на
агенцијата е во согласност со Европската
стратегија 2020 за паметен, одржлив и
инклузивен економски раст преку знаење и
иновации, што има за цел постигнување на
стапка на вработеност од 75%. Успешноста на
оваа стратегија во голема мера зависи од
вештините на европската работна сила. Имено,
компаниите имаат потреба за работници со
потребни вештини со цел да бидат конкурентни и
да понудат производи и услуги со висок
квалитет.
Постоењето на Европскиот центар за развој на
професионалното образование се оправдува со
фактот што сé повеќе луѓе во Европската унија
имаат потреба од соодветни квалификации за
да најдат работа. Луѓето со ниско ниво на
квалификации или пак без квалификации се
соочуваат со скоро три пати поголема
веројатност да бидат невработени во споредба
со оние кои имаат високо ниво на квалификации.
Во Европската унија, 75 милиони лица или околу
една третина од работната сила имаат ниско
ниво на квалификации. Исто така, многу млади
луѓе предвремено го напуштаат школувањето и
остануваат без соодветните квалификации. Сето
ова зборува за фактот дека е потребен
соодветен интервенционизам во сферата на
обезбедување соодветно ниво на квалификации
на работната сила. На тој начин би се
овозможило поголема конкурентност на
економијата, но и поголема вработеност и
благосостојба на населението.
Мојот ангажман во рамките на CEDEFOP се
состои во учество на заеднички работилници и
семинари заедно со експертите од другите
европски земји. Во овие панели, покрај сите
земји членки на Европската унија вклучени се и
неколку придружни членки како што се
Швајцарија, Турција и Р. Македонија. Во
најголем број случаи работилниците имаат за
цел да се направи валидација на проекциите за
идните движења на пазарите на труд во
Е в р о п с к ата у н и ј а . О в и е п р о е к ц и и с е
изработуваат со помош на комплексни модели
во кои се вклучува влијанието на голем број
фактори врз идните движења на понудата и
побарувачката за вештини. Со оглед на тоа што

ПАЗАР
НА ТРУД

Димитар Николоски
Економски факултет - Прилеп
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Студентскиот собир како традиционална
манифестација организирана по повод Денот на
Европа - 9 Мај и годинава ги обедини на едно
место студентите од Република Македонија.
Домаќин на настанот што се одржа на 4 мај 2016
година беше нашиот Универзитет, при што
активностите се одржаа на Педагошкиот
факултет.
На ова значајно традиционално дружење на
студентите од Република Македонија, од името
на УКЛО се обрати проректорот проф. д-р
Виолета Маневска.

јуни 2016

АКТИВНОСТИ

СТУДЕНТСКИ
СОБИР

Собир на студентите од
Република Македонија

Нашиот Универзитет со задоволство прифати, по
вторпат пат, да биде домаќин на манифестацијата што ги обединува сите универзитети во
земјата, но истовремено го слави убавото
говорење, беседата, студентскиот збор.
Денеска имаме прекрасна можност да бидеме со
младите, студентите, да не понесат со само ним
својствениот младешки жар и ентузијазам, да ги
слушнеме како размислуваат, како дебатираат,
кои се нивните приоритети, нивните
перспективи.
Денеска, на ова место, во аулата каде
вообичаено се следат предавањата на
професорите, ќе проструи речта на студентите.
Ќе проговорат за нивните проблеми и дилеми, ќе
разменат искуства, ќе се обидат да се обединат
околу европските вредности, онака како што во
далечната 1950 година, тогашниот француски
министер за надворешни работи, Роберт Шуман
во својот историски говор, подоцна во
историјата познат како Шумановата декларација, во Париз, визионерски предложи нова
форма на политичка соработка во Европа, што ги
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обединува мирот и единството и ги остава зад
себе војните и конфликтите помеѓу земјите и
народите на европското тло.
Славејќи го овој мошне значаен историски акт,
со којшто се роди таа прекрасна творба, таа
европска конструкција, иницијативата
на
Европското движење во Република Македонија
веќе 10 години ги таргетираше и сеуште цели кон
студентите и универзитетите како места кои по
дефиниција треба да претставуваат авангарда
во секое општество, како места каде треба да
струи слободата на мислење, говорење, каде
треба да најдат плодно тло големите идеи за
слобода, за демократија, за мир, за обединување, за единство.
Тоа се засекогаш освоените европски
вредности, но коишто коинцидираат и со
вредности иманентни за Академијата, за
Универзитетот, за автономијата во неговото
функционирање и делување.
А студентите како централен и најекспониран
дел во таквото функционирање со својот збор и
со својата критичка мисла, едноставно, со
својата младост, и денеска, пред нас, а во тоа
сум цврсто убедена, ќе покажат и докажат,
дружејќи се, обединети, дека се вистинските
предводници, движечката сила за перспективата на европските вредности, најсилната
карика, као впрочем и сите нивни врсници во таа
Европа каде всушност живееме и припаѓаме и
кон чии вредности заеднички тежнееме.

Од Европското движење во Република
Македонија претставувано од претседателот
проф. д-р Милева Ѓуровска како организатори на
настанот упатија порака до студентите и сите

Собир на студентите од
Република Македонија
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Во продолжение на настанот и со посебно
внимание од присутните е проследен
натпреварот во ораторство: „Долго време пред
портата на Европската унија: каде е клучот?“ на
којшто учество зедоа 23 говорници.
Комисијатата во чиј состав беа: претставник од
Европското движење, од Делегацијата на
Европа и Конард Аденауер за најдобри
говорници ги прогласи: Кристина Сибиновска,
УКИМ, прво место, Стефани Арсовска ФОН,
второ место и третото место го делеа
претставниците од УКЛО, Филип Ристески од
Педагошкиот факултет и Лина Димоска од
Економскиот факултет.

За севкупната организација и улогата на
домаќин на годинашниот Собир на студентите од
универзитетите во Република Македонија
нашиот Универзитет доби пофалби од сите
учесници, додека
нашите студенти, како
активни чинители на настанот уште еднаш ја
покажаа подготвеноста да презентираат
аргументи за понуденте актуелни теми и
организирано да учествуваат на манифестаците
по повод овој значаен ден, што ја обединува
Европа и мирољубивиот свет.

АКТИВНОСТИ

млади луѓе во државата да бидат послободни и
похрабри, да се вклучуваат во општествените
текови за да ги раздвижуваат нештата во
државата. Тие ги поттикнаа студентите да ги
изразат своите ставови во однос на нивниот
статус во општеството во намерата да се
доближат до нив европските перспективи
коишто се оценуваат како најзначајни за овој
период за Република Македонија.
Настанот отвори простор за студентска дебата
на тема: „Чекајќи ја европската интеграција:
отселување од државата или борба за подобри
можности на младите“. Над 120 студенти
слободно ги изнесуваа ставовите и мислењата за
една од најактуелните теми во државата
покажувајќи ја подготвеноста да дебатираат и
разменуваат мислења што од нивна страна е
оценето како неопходно во градењето
демократски вредности и менување на
состојбите во прилог на младите луѓе и развојот
на општеството.

СТУДЕНТСКИ
СОБИР

Европскиот студентски собир на универзитетите
од Република Македонија се одржува во
организација на Европското движење во
Република Македонија, коешто од своето
формирање во 1991 година, по повод 9 Мај,
Денот на Европа организира манифестации со
кои го афирмира обединувањето во Европски
рамки, коешто започна со Шумановата
декларација, како најзначаен документ што
симболично го одразува почетокот на
европското интегрирање.

Манифестацијата Собир на студентите од
универзитетите во Република Македонија
годинава се одржа по десетти пат, а нашиот
Универзитет по втор пат беше домаќин на ваков
значаен настан.
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Универзитетското радио УКЛО ФМ - Битола на
12 февруари 2016 година го одбележа својот
петти роденден. Во пригодната славеничка
програма продефилираа голем број соработници, гости, пријатели и поддржувачи на овој
релативно млад студентски медиум.
Во изминатите пет години, УКЛО ФМ обезбеди
континуирано информирање за клучните
активности што се остваруваат во различните
домени од универзитетското работење и
студентското живеење.
Навременото известување за сите значајни
настани благодарение на УКЛО ФМ дополнително ја зајакнува комуникацијата со студентската
популација на УКЛО, академската и пошироката
заедница, како една од суштествените форми на
доближување до надворешната јавност и за
обезбедување поголема критичност кон
сопствената работа.
По повод роденденот, раководството на
Универзитетот оствари средба со соработниците-студенти и од името на УКЛО и ректорот проф.
д-р Сашо Коруновски, проректорот проф. д-р
Марјан Ангелески во интервјуто посветено на
јубилејот, заблагодарувајќи се на студентскиот
активизам, се осврна и на придобивките кои
УКЛО ФМ ги обезбедува за подобрување на
информативна дејност на Универзитетот како
особено корисна активност: „УКЛО ФM се
етаблира како рамноправен информативен
субјект не само меѓу студентите и академскиот
кадар туку и меѓу пошироките консументи каде
што зрачи со својата радио фрекфенцијата.
Несомнено дека Универзитетското радио УКЛО
ФM со своите информативни, едукативни и
забавни содржини се наметна со квалитетна
продукција и стана репрезентативен гласник на
активностите на Универзитетот реализирани
како од страна на академскиот и административниот кадар така и од страна на нашите
студенти.
Радиото како средство за јавно информирање во

себе веќе акумулира важна улoга и моќ во
општествена заедница, можноста секој студент
да биде информиран и да го изрази своето
мислење претставува предизвик за идината на
Република Македонија да ја креираат токму
оние на кои им припаѓа. Значи УКЛО ФМ како
отворен медиум за сите заинтересирани кои
сакаат активно да партиципираат во креирањето на програмата, да известуваат и соработуваат преставува одлична можност студентите да
ги изразат своите креативни потенцијали и да
придонесат не само во развојот на овој
информативен медиум туку и во својот
индивидуален развој.

Во таа насока, сакам уште да потенцирам дека
можноста Универзитетското радио да се слуша и
преку интернет, овозможува сите наши
студенти, оние во Охрид, Прилеп, Велес, Кичево,
Скопје, да бидат во тек со сите случувања на
Универзитететот, во делот на севкупното
студентско и академско живеење, да ги
споделат нивните искуства стекнати преку
мобилности во други држави и на други
универзитети, за добиени награди и учества на
конкурси што ги распишува Универзитетот,
вклучително и за спортските и културните
содржини и активности.
Радиото во иднина треба да преставува значајна
нишка и промотор на позитивните текови на

УКЛО ФМ
предизвик за креативноста
на студентите
Марија Јовановска (IV година)
Правен Факултет

УКЛО ФМ е мојот синоним за креативност. Веќе
четврта година, тоа би значело речиси 200
емисии и одлично искуство. УКЛО ФМ е мојата
точка кога љубовта кон новинарството се разви.
Почетоците на моето студирање на Правниот
факултет во Битола, може да се каже дека
повеќе се темелат на моите почетоци со
волонтирање во Универзитетското радио. Тоа е
кога мислите факултетот што сте го одбрале не е
она што навистина го сакате, па наоѓате хоби во

ЈУБИЛЕЈ
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сите членки на нашиот Универзитет, да
претставува и предвесник но и печат на сите
реализирани активности на нашите студенти и
вработени и да биде мост на градење доверба
меѓу Универзитетот и пошироката јавност преку
разни емисии како од забавен и едукативен,
така и од стручен и професионален карактер. Со
тоа радиото, како што и досега придонесувало и
во иднина ќе продолжи да дава придонес во
исполнувањето на едно од начелата на мисијата
на нашиот Универзитет - транспарентен кон
надворешниот свет и поттикнување на нашата
општествена одговорност и адекватно
валоризирана улога и позиција во општеството.“
Во работата на универзитетското радио активно
се вклучени над триесетина студенти од сите
единици на Универзитетот со чијашто помош
редовно се емитуваат бројни авторски емисии
кои ги збогатуваат содржините на УКЛО ФМ,
заради што израсна во респектабилен медиум
професионално раководен од главниот и
одговорен уредник Соња Тантарова Груевска и
техничкиот реализатор Љупчо Цветковски.

УКЛО ФМ
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УКЛО ФМ
предизвик за креативноста
на студентите

кое одлично напредувате.
Без никакви познавања од новинарското
подрачје, тимот на УКЛО ФМ беше повеќе од
расположен да ме воведе и да ми помогне да се
надоградувам. Кругот на нови пријателства
беше само почетокот. Студенти и сите оние
коишто сакаат да волонтираат и имаат
креативност што сакаат да ја насочат во
одредена насока е тимот на УКЛО ФМ. Колеги со
кои го споделив моето мислење, каде што најдов
истомисленици, и такви со кои се спротиставивме.
Мојот омилен дел беше тоа што имав можност
сама да одберам за што ќе пишувам, што ќе
истражувам. Добив слобода да одлучам во кој
правец ќе се движам. Оттука започнав со „36
МИНУТИ ЗА...“ мојата прва неделна колумна.
Задоволството е еднакво големо и пред четири
години и сега, кога знам дека ја имам слободата
да го искажам мојот став за било која тема. Тема
што ќе ја одберам сама, тема што ќе ми ја
препорачаат. Тема за којашто, генерално,
младите луѓе, моите колеги, би сакале да се
зборува. Теми коишто се наменети за народот,
за обичните смртници, теми кои опфаќаат
проблеми на одредена категорија луѓе, настани,
културни случувања. Под будното око на
главниот и одговорен уредник Соња Тантарова Груевска научив како да ги пишувам колумните,
научив да одбирам информации и начин да ги
споделам со нашите слушатели.
Ова ме одведе до едно од моите најубави
искуства. Бев претставник на УКЛО ФМ на 35тото издание на ИФФК „Браќа Манаки“. Тоа ми
беше вклучување од местото каде што се
создава магијата. Кога чекорите рамо до рамо
со веќе искусни новинари кои Ве третираат како
нивни колеги. Можност да направите интервју со
некои од големите „ѕверки“.
Втора емисија којашто ја правам е „МАК ХИТ 10
+ 2“. Музиката, која исто така ми е љубов,
продолжив да ја развивам преку подготву-

вањето на музичката топ листа со домашни
хитови. Тука и давам предност на македонската
музика, на творештвото на домашните естрадни
уметници, кои не се за никакво потценување
бидејќи нивните песни заслужуваат да бидат
пренесени на пошироката јавност.
Одличните средби, дружењето, учењето се
бесценети. Прекрасното чувство кога некој
случајно ќе прокоментира дека ти ја чул
емисијата, или кога влегуваш во некој маркет, па
во етер е емисијата што си ја спремал ти е...
магија.

Волонтирањето во УКЛО ФМ е една од
најдобрите работи што ми се случиле во текот на
моето студирање. Искуството што го добив е
огромно. Секогаш поддржана од одговорните,
Соња Тантарова - Груевска и Љупчо Цветковски, кои во секој момент се на распоагање да
понудат помош, да дадат критика и да те насочат
кон вистинското место. Би им препорачала на
сите студенти кои се заинтересирани за
новинарството, или доколку имаат креативнот
на којашто сакаат да ? дадат облик, да се
приклучат кон Универзитетското радио. Тоа е
одлична можност која ви отвора многу други
врати!

Универзитетски турнири
во баскет и пинг понг

БАСКЕТ
ПИНГ ПОНГ

На 20.04.2016 во спортската сала „Павел Шатев“
во Битола се одржа Универзитетски турнир во
баскет. На оваа спортска манифестација која е
прва од ваков вид на нашиот Универзитет
учество зедоа преку 30 студенти од единиците
во Битола, Прилеп и Скопје и беа постигнати
следниве резултати:
l Прво место освои екипата на Студент од
Битола во состав: Георги Трајковски, Никола
Талевски и Димитар Петковски.
l Второ место освои екипата на Факултетот за
б е з б е д н о с т - С к о п ј е в о с о с та в : С т е ф а н
Обреновиќ, Лазар Петровски, Игно Михов и
Марио Тоневски. Тренер на екипата беше проф.
д-р Јонче Ивановски.
l Трето место освои екипата на Дрим Тим од
Битола во состав: Дејан Кузмановски, Виктор
Марковски, Илија Марковски и Христијан
Стојковски.
Беа одиграни
интересни натпревари, а на
најдобропласираните екипи им беа доделени
пехари и медали од страна на Ректорот на
Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола
проф. д-р Сашо Коруновски. На чинот на
доделувањето на наградите беа присутни и
проректорката за студентски работи проф. д-р
Виолета Маневска како и проректорот за
настава проф. д-р Марјан Ангелески.
Овој турнир во баскет се очекува да прерасне во
традиционална спортска активност на
студентите и да продолжи да се одржува секоја
година како што се одржуваат Универзитетската лига во футсал и Универзитетските
турнири во пинг-понг.

Студентскиот Парламент на Економскиот
Факултет - Прилеп во соработка со Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола работeјќи
на збогатување на спортско-рекреативниот
живот организираше Студентско првенство во
пинг-понг на 23 април 2016 година. На ова
првенство учествуваа 20 учесници, а право на
учество имаа сите студенти и професори од
единиците на Универзитетот. Првите три места
им беа доделени на најуспешните и тоа:
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Студентско првенство
во пинг понг

СПОРТ

Универзитетски турнир
во баскет 2016

l Прво место - Марио Апостолоски (Економски
Факултет - Прилеп)
l Второ место - Андреј Габроски (Економски
Факултет - Прилеп)
l Трето место - Жељко Стојановски (Факултет
за безбедност - Скопје)
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