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И еве не, кон крајот на академската
година. УКЛО покажа дека се грижи за
многу аспекти од академското
„комуницирање“. Зашто, сите се
подеднакво значајни, потребни, важни,
суштествени. Од вработените во
техничките служби, па натаму.... Секој
со своја задача, секој со свој влог.
Дејствено и творечки. Така е поврзан
светот, така е поврзан УКЛО, така
функционира академската стварност.
Не може едно без друго, најмногу
Универзитетот без студенти. Кога сме
кај нив, оваа академска година
нашите студенти се закитија со успеси.
Во ораторството, во информатиката,
познавањето на правото, спортот.....
Паралелно со овие активности, она
што остави силен печат во изминатиот
период на УКЛО претставува успешно
изминатиот процес на
институционална надворешна
евалуација спроведен од страна на
Институционалната евалуациона
програма, која делува во состав на
Европската асоцијација на
универзитети и секако, добиениот
Извештај со којшто званично и на едно
европско ниво се дијагностицираа
слабостите, но и предностите на
нашиот Универзитет. И, тоа е
придонесот, тоа е влогот: во
настојувањето да се зголемува
квалитетот и вредностите на УКЛО, на
Академијата воопшто!
Исполнет со ваква енергија, и УКЛО и
ние со него: „обврзани сме да бидеме
неуморни во здобивањето знаења,
сознанија и квалитети, зашто само
така ќе се оспособиме за корисна
општествена дејност“.
Со почит,
од Редакцијата
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WIN – WIN
Форум на УКЛО

Форум за соработка на
Универзитетот со
работодавачите за
поквалитетни и
поатрактивни студиски
програми
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Во рамки на работното одбележување
на годишнината на основањето на УКЛО,
на 27 април 2018 година се одржа Форум
за соработка на Универзитетот со
работодавачите за поквалитетни и
поатрактивни студиски програми со
наслов WIN – WIN.

Овој значаен настан за поврзување на
работодавачите со академијата, во
функција на детектирање на потребите
на пазарот и прилагодување кон
барањата и динамичните промени,
започна со обраќањето на проректорот
за настава, проф. д-р Марјан Ангелески.
Тој нагласи дека идејата за одржување
на Форумот не е ни малку случајна.
„Универзитетот покрај тоа што
постои за студентите - за оние што се
клучни конзументи на знаењето, е
нераскинливо поврзан и со тие за
коишто е наменет крајниот производ
– работодавачите. Идејата беше на
едно место да се вкрстат понудата и
побарувачката но и да се
идентификува какви знаења,

компетенции и квалификации од нашите
студенти очекуваат работодавачите со цел
ние како академска заедница да ги прилагодиме
студиските и предметните програми што
подобро истите да се прилагодат на пазарот
на труд“.
Дека станува збор за важен академски предизвик
и современ пристап на поврзување на
универзитетската заедница со опкружувањето
потврдува и проректорот за наука, проф. д-р
Елизабета Бахтовска. Таа потенцира дека, покрај
креативната форма на соработка со
работодавачите, при изборот на насловот на
Форумот, УКЛО се раководел од фактот дека,
„...од придобивките од реализацијата на
Форумот, корист би имале како
работодавачите од една страна кои со своите
препораки и сугестии ќе дадат насоки за
подобрување на квалитетот, но и
практичната применливост на студиските
програми, и со тоа би добиле квалификувана
работна сила согласно нивните потреби, така
и наставниот кадар и студентите од друга
страна, кои преку воведување на
иновативните методи за опремување на
младите луѓе со соодветни знаења, вештини и
компетенции ќе дадат производ на пазарот на
трудот, (а тоа е студентот), кој лесно ќе најде
вработување“.

Инаку, во работниот дел на Форумот учествува
стотина претставници, поделени во 13 работни

WIN – WIN
Форум на УКЛО

потребите на работодавачите за работна
сила, суфицитарност и дефицитарност на
одредени занимања и можности за
обезбедување потребни профили на
кадри.
Ÿ Во вториот дел во којшто учествуваа и
сенаторите, свое обраќање имаше
ректорот, проф. д-р Сашо Коруновски. Тој
се осврна на неколку клучни моменти, при
што укажа на успешно изминатиот процес
на надворешна евалуација и други
активности со кои УКЛО се фокусира кон
процесите на обезбедување квалитет, а во
оваа смисла и Форумот како еден од
начините преку кои Универзитетот
најдобро што може се обидува да се
справува со новите предизвици.
Ÿ

Тој исто така напомена дека „...Кохезијата на
нашите членки ни е исклучиво значајна... таа
нишка што ни овозможува силна интеграција
и заедничко соочување со бројните
предизвици. Наметнато ни е функционирање
во еден високообразовен простор којшто е
многу комплексен сам по себе и во којшто
конкуренцијата е поголема од секогаш, но не и
секогаш лојална. Токму затоа придонесот на
секој поединец, на секоја институција е многу
драгоцен како во изминатиот период така и
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групи, по една работна група за секоја единица
на Универзитетот, вкупно 12 и една работна
група за научно-истражувачките активности на
УКЛО. Секоја работна група ја сочинуваа
претставници на наставниот кадар на
единицата, претставници на студентите и
претставници на работодавачите од областа на
едукација на секоја единица.
Посебно е значајно дека на Форумот
студентите беа во центарот на вниманието, а
ваквата вклученост овозможи да се слушне и
нивниот глас, да бидат земени предвид и
нивните размислувања, што помага во
зацврстување на врската меѓу Универзитетот и
работодавачите.
Главната цел на Форумот се постигна со самиот
факт што се надогради постоечкиот линк меѓу
работодавачите и Универзитетот и секако
преку можностите за:
Ÿ
Размена на информации меѓу
работодавачите, студентите и
универзитетот за идентификување на
потребите од стручни знаења и
компетенции
Ÿ
Идентификување на потребите од
компетенциите односно знаењата,
вештини, квалификации и способностите
што треба да ги поседуваат дипломираните
студенти од нашиот Универзитет со цел
подобро да се позиционираат на пазарот на
труд
Ÿ
Антиципирање на потребите и
очекувања на работодавачите во функција
на креирање нови или подобрување и
прилагодување на постојните студиски
програми за продуцирање конкурентен
високо-образован кадар со соодветни
компетенции и квалификации со кои би
конкурирале на пазарот на труд, а сето тоа
врз основа на идентификуваните потреби
од работодавачите
Ÿ
Добивање информации за движењето
на невработеноста и вработувањата,

ПРИГОДНА
СВЕЧЕНОСТ
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ПРИГОДНА
СВЕЧЕНОСТ
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WIN – WIN
Форум на УКЛО

надоврзува на она што досега е
направено. Универзитетот не е
апстрактна форма, Универзитетот
повеќе треба да се набљудува како една
динамична структура што, со сите
свои силни и слаби страни,
функционира во сопственото потесно,
но и пошироко опкружување. Во вакви
околности нашата заедничка
заложба, наш фокус е да профилираме
еден компактен, ефикасен, ефективен,
отчетен универзитет. Среден по
големина, со предзнакот регионален, а
со хетерогената понуда, претежно
насочена кон апликативните научни
дисциплини – мултидисциплинарен.
Бидејќи станува збор за профил што е
веќе препознатлив, видлив и
транспарентен, нашата мисија е да
дејствуваме во правец на негово
константно подобрување и со сите
активности во континуитет да го
потврдуваме и зацврстуваме

статусот на најзначајна, најстара и најголема
виоокообразовна установа во овој регион на
Република Македонија“.
Посебно место на настанот имаа презентациите
на истакнати претставници на работодавачите
меѓу кои: г-дин Бранко Азески, Претседател на
Стопанска комора на Република Македонија, д-р
Глигор Бишев, директор на Шпаркасе банка и
Симон Наумоски, Претседател на одборот на
директори на Витаминка Прилеп.
Со одржување на WIN – WIN Форумот се очекува
дека резултатите што ќе произлезат ќе бидат во
насока на континуирано подобување на
понудата на студиските програми,
прилагодување на постојните студиски програми
кон барањата на пазарот на труд, но и за
трасирање нови модели на соработка со
работодавачите за што побрзо наоѓање работа
на студентите по дипломирањето. Со вакви и
слични настани УКЛО го надоградува
постоечкиот линк меѓу работодавачите и
Универзитетот и ги антиципира потребите на

Промовирани нови
доктори на науки
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Во рамки на одбележувањето на Денот
на основањето на УКЛО, на 25.04.2018
година се одржа свечена промоција на
доктори на науки.
Во присуство на раководството на
УКЛО, декани, ментори и најблиски на
кандидатите за промоција, ректорот,
проф. д-р Сашо Коруновски промовира
14 нови доктори на науки:
Петрит Хасанај, Факултет за туризам
и угостителство
Беќе Куќи, Факултет за туризам и
угостителство
Исак Ајрули, Факултет за туризам и
угостителство
Фатбарда Јашари, Факултет за
туризам и угостителство
Осман Сејфијај, Економски факултет
Анета Шијакова, Факултет за
информатички и комуникациски
технологии
Билјана Богданова – Смилевска,
Факултет за безбедност
Иле Масалковски, Факултет за
информатички и комуникациски
технологии
Јове Јанкуловски, Факултет за
информатички и комуникациски
технологии
Кујтим Зулфијај, Економски факултет
Гоце Анакиевски, Факултет за
безбедност
Мевлан Биџаку, Технички факултет
Валентина Стојкоска, Педагошки
факултет
Лура Махмутај, Економски факултет
Со најновата промоција, бројката на
доктори на науки на УКЛО се издигна
на 295.

Тома Фила
Стипендија

токму како и основачот на оваа фондација,
адвокатот Тома Фила. Од друга страна,
стипендијата е и финансиска помош што е
многу добредојдена за млад студент кој сака
да го даде најдоброто од себе.
За оваа одлична можност сакам пред сè да им
се заблагодарам на Фондацијата „Тома Фила“
и Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во
Битола, а и на доц. Д-р Мирјана Ристовска,
професорка на Правниот Факултет во
Битола, која ми излезе во пресрет и ми
помогна во текот на аплицирањето за
стипендијата.

ФОНДАЦИЈА ТОМА ФИЛА
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Анета Бопковска е вториот стипендист на
Фондацијата Тома Фила којашто УКЛО ја
доделува за талентирани млади правници. Како
студент на втор циклус студии на Правниот
факултет таа воедно е и дел од многуте успешни
приказни кои заслужуваат да се прераскажат.
Од тие причини, таа со читателите на
Факултети.мк ги сподели своите впечатоци:
Интересот за правото кај мене се јави додека
сè уште бев во средношколските клупи. По
матурирањето без двоумење се запишав на
Правниот факултет во Битола при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во
Битола. По дипломирањето продолжив и на
постдипломските студии во рамките на
иститот Факултет.

СТИПЕНДИЈА

Фондацијата „Тома Фила“ во соработка со
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во
Битола, оваа година веќе по втор пат ја
доделува стипендијата за талентирани
студенти. И честа да бидам корисникот ја
имам токму јас.
Од една страна, оваа стипендија за мене
претставува еден вид посебно признание за
вложениот труд во текот на студиите, а и
силен мотив да се изградувам како одличен
правник поточно како одличен адвокат,
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Трет
УКЛО ТРИВИУМ
и с т а к н а д е к а „ . . . . с о Тр и в и у м о т У К Л О
воспоставува една суптилна, модерна нишка со
младите, за нивните права, потреби, нивните
мислења и ставови.... УКЛО ТРИВИУМ е
можност студентите да го заземат своето
централно место, клучното место што им
припаѓа како во Универзитетот, така и во
општеството.Во таа смисла студентските
беседи и говори што произлегуваат од
ораторскиот жар се очекува да овозможат да
се слушне гласот на младите: не само како
размислуваат студентите, туку и да
помогнат во трасирањето на приоритетите
и својствените за нив: визионерски и
авангардни погледи“.
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Н а т р ет иот по р ед н ат пр ев а р в о
ораторство УКЛО ТРИВИУМ којшто се
одржа на тема: Quo vadis, студенту?
Правата на студентите во 21 – от век!
учествуваа петнаесет студенти од
неколку единици на УКЛО.
За најдобри оратори од страна на жири
комисија прогласени се студентите:
Снежана Секуловска од Правниот
факултет, прво место, Ирена Митревска
Димовска, од Педагошкиот факултет,
второ место и Сара Димеска, од
Економскиот факултет, трето место.

Koмисијата упати посебна пофалба до
ораторот Димитар Врглески, студент на
Правниот факултет за покажаната
говорничка умешност. Инаку, тројцата
најдобри оратори ќе го претставуваат
УКЛО на Собирот на македонските
универзитети што го организира
Европското движење во Република
Македонија по повод одбележувањето
на 9 Мај, Денот на Европа.
За покажаните говорнички вештини и
у м е ш н о с т, п о к р а ј д и п л о м и , н а
најдобрите оратори УКЛО им доделува и
парични награди.
Присутните студенти, професори и гости
од името на УКЛО и ректорот, проф. д-р
Сашо Коруновски ги поздрави
п р о р е к то р о т, п р о ф . д - р В и ол е т а
Маневска. Таа по повод пригодата
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ТРИВИУМОТ од страна на УКЛО се оценува и како
одлична можност студентите да ги подобруваат
вештините за јавно говорење, аргументирано и
стилско изразување.
Настанот тардиционално се одржува во рамки на
одбележување на Денот на основањето на УКЛО,
25 април.

Голем успех за УКЛО
на државниот
ораторски натпревар

Снежана Секуловска, Правен факултет, УКЛО,
втора награда

јули 2018

Студентите Снежана Секуловска од Правниот
факултет и Ирена Димовска - Митревска од
Педагошкиот факултет од УКЛО се наградени со
второ и трето место на Ораторскиот натпревар
организиран по повод Денот на Европа - 9 Мај.
Tрадиционалниот настан се одржа во рамките
на Студентскиот собир што ги обединува
студентите од сите универзитети во државата.
Тие дебатираа и ги одмеруваа ораторските
вештини на тема: „Мојата порака до Европа“.
Ова значајно случување и дружење на
студентите од Република Македонија годинава
се одржа на Американ Колеџ, во организација
н а Е в р о п с кото д в и же њ е в о Ре п у бл и ка
Македонија.
УКЛО првпат освојува две од вкупно три
ораторски награди, а претходно во два наврати
беше успешен домаќин на манифестацијата
Собир на студентите од универзитетите во
Република Македонија.
УКЛО и овој пат доби пофалби за сериозниот
академски и организациски придонес како
активен чинител на настан по повод Денот на
Европа и за покажаната подготвеност да
учествува на манифестации што ја обединуваат
Е в р о п а , г и н е г у в а а т м и р ољу б и в о с т а и
демократските вредности.
Наградите за студентите, победници на
Орторскиот натпревар беа доделени на
завршната свеченост по повод одбележувањето
на денот на Европа.
Студентите од УКЛО, Снежана Секуловска од
Правниот факултет и Ирена Димовска Митревска од Педагошкиот факултет ги
споделија со читателите на Факултети. мк своите
првични импресии:

Најпрво задоволство е што имав можност да го
претставувам мојот Правен факултет каде што е
чест да се студира, а и целиот Универзитет,
на државниот натпревар. Имавме можност
да се запознаеме со колегите од другите
универзитети, да споделиме ставови,
мислења на плодната дебата и се разбира да
ја испратиме пораката до Европа.
За мене најважно беше учеството. Второто
место исто така е успех и за тоа беа
пресудни детали во однос на вкусот на
комисијата.
Сакам да се заблагодарам на моите колеги од
Правниот за подршката и најмногу на моите
професорки Елена Тиловска Кеџечи, Мирјана
Ристовска и Ивона Шушак кои максимално се
вложуваат за да ние студентите бидеме
најдобри.

Ирена Димовска – Митревска, Педагошки
факултет УКЛО, трета награда
Уште од самото поаѓање и средбата со
колегите пред зградата на Ректоратот,
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Голем успех за УКЛО
на државниот
ораторски натпревар
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почувствувавме дека ова ќе биде убав
ден. Тргнавме самоуверено, така што
дури и попатниот разговор ја
о т с л и к у в а ш е н а ш а т а жел б а з а
интелектуален напредок и успех.
Кога пристигнавме нашите домаќини
од Американ колеџ срдечно не пречекаа
и веднаш бевме известени за
распоредот на настаните. По
пригодното добредојде и богатата и
разнообразна дебата на студентите,
продолживме со ораторскиот
натпревар.
Одлично подготвени од страна на
нашата менторка, доц. д-р Билјана
Гр а м а т к о в с к и , ј а о с в о и в м е
говорницата со сигурност, логичност,
аргументираност, но и со реални
пораки полни надеж.
Нашите говори беа уважени од страна
на комисијата и оценети со второ и
трето место.
Беше прекрасно да се присуствува на
еден ваков настан, а уште повеќе да се
претставува нашиот Универзитет.

Одржан прием по повод успехот на
УКЛО на државниот Ораторски
натпревар
По повод големиот успех на УКЛО на државниот
Ораторски натпревар организиран по повод
Денот на Европа - 9 Мај, во Ректоратот на УКЛО е
одржан прием. Покрај студентите Снежана
Секуловска од Правниот факултет и Ирена
Димовска - Митревска од Педагошкиот факултет
наградени со второ и трето место, на настанот
присуствуваа и академски кадри од УКЛО
вклучени во поддршката за активирање на
студентскиот потенцијал како одлична можност
студентите да ги подобруваат вештините за јавно
говорење.
Ректорот проф. д-р Сашо Коруновски по повод
успехот за УКЛО истакна дека Универзитетот “Св.
Климент Охродски“ - Битола првпат освојува две
од вкупно три ораторски награди и на најдобрите
оратори им додели пригодни награди и
Благодарници. Приликата е искористена да се
поттикнат најмладите членови од академската
заедница да отвараат теми за кои сакаат да се
дебатира и да изнесат иницијативи за
вклучување во најразлични креативни форми на
студентски активизам и интердисциплинарно
поврзување, што целосно и сесрдно се
поддржува од раководство на Универзитетот.

ОСВРТ КОН
ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА
ЕВАЛУАЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„Св. Климент Охридски“ – Битола

Во согласност со содржината на одделните
фази, како и методологијата на оценување на
IEP, на првата посета на експертскиот тим

изработка, од страна на Комисијата за
самоевалуација на Универзитетот, на Извештај
за самоевалуација на УКЛО.

јули 2018

Паралелно со сите активности и процеси што се
одвиваат на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола (УКЛО), она што даде силен
печат на работењето на Универзитетот во
периодот од мај до октомври 2017 година,
претставува успешниот процес на
институционална евалуација, спроведен од
страна на експертски тим на Институционалната
евалуациона програма (IEP) која делува во
состав на Европската асоцијација на
универзитети (EUA). Споменатата
институционална евалуација е реализирана на
сите јавни универзитети во државата, а во
рамките на проектот во кој учествуваше
Министерството за образование и наука на
Република Македонија, насловен како "Skills
Development and Innova on Support Project“.
Значајно е да се напомене дека
евалуациониот процес на Универзитетот е
успешно финализиран во целосна соработка со
единиците на УКЛО. За таа цел навреме беше
информирана целокупната универзитетска
заедница – наставниот кадар и
административните служби, посебно
нагласувајќи ја значајноста на процесот на
институционалната евалуација, како и начинот
и методологијата на спроведување на истата.

Агендата на двете посети на експертскиот тим,
(предложена од страна на IEP), се состоеше од
средби и состаноци со Универзитетското
раководство, Комисијата за самоевалуација,
Ректорската управа, претставниците на Сенатот
и централната стручна и административна
служба на Универзитетот, одделни комисии,
сегашните, како и дипломираните студенти на
УКЛО, претставници на пошироката
општествена заедница. Дополнително, во текот
на петтодневниот престој во Битола, беа
посетени четири факултети (Технички факултет,
Економски факултет, Факултет за биотехнички
н ау к и , Ф а к ул тет з а и н ф о р м ат и ч к и и
комуникациски технологии) и еден институт
(Научен институт за тутун), а со цел
запознавање со материјално – техничките
ресурси на единиците и ставовите на
претставниците на различни фокус групи
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ОСВРТ КОН
ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА
ЕВАЛУАЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„Св. Климент Охридски“ – Битола
поедини прашања од секојдневното
работење на нивните установи. Исто
така, сликата за целокупното работење
на Универзитетот е дополнета и со
факти, информации, податоци
претставени во различни материјали кои
на барање на експертскиот тим беа
доставени во периодот меѓу двете
посети.
Извештајот за евалуација на
институцијата е поставен на интернет
с т р а н и ц и т е
н а
I E P,
h p://www.uklo.edu.mk/ﬁlemanager/20
18/IEPStKlimentReport_ﬁnal2017.pdf) и
УКЛО, (www.uklo.edu.mk, во делот на
КВАЛИТЕТ). Истиот претставува
документ во кој, од страна на
меѓународен, независен, експертски тим
на Институционалната Евалуациона
Програма (која се карактеризира со
реализација на повеќе од 400 евалуации
во периодот од 1994 па до денес), се
оценува работењето во различни
области на УКЛО (раководење,
управување и одлучување, настава и
учење, научно – истражувачка дејност,
местото и улогата на Универзитетот во
пошироката општествена заедница,
меѓународната соработка и
интернационализацијата).

Врз основа на неговата содржина, со
задоволство може да се констатира дека
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станува збор за позитивен и реален Извештај за
самоевалуација, во кој објективно и врз основа
на факти се претставени добрите страни и
слабостите во работењето на институцијата, како
и препораките за нејзиниот иден развој. При тоа
треба да се напомене позитивното мислење на
тимот во областа на:
- раководењето на УКЛО ( транспарентност и
колегијалност, посветеност кон определување на
насоките за стратешки развој, мисијата и
визијата);

- ангажираноста кон обезбедување на квалитет
(потенцирана во деловите на Извештајот кои се
однесуваат на сите поодделни сегменти на
работењето);
- настава и учење (посебно важна за УКЛО со
оглед на основната мисија – квалитетна
едукација на млади кадри во квалификувани и
компетентни стручњаци), односно: нагласување
на Европската димензија во курикулумите,
почитување на законската регулатива при
предлагање и донесување на различни студиски
програми, постоење на низа на универзитетски
правни акти со кои се регулира наставата во
различните циклуси на студирање,
препознавање на важноста на резултатите од
учењето и нивно

ОСВРТ КОН
ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА
ЕВАЛУАЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„Св. Климент Охридски“ – Битола
претставување на интернет страницата на УКЛО,
(карактеристично за развиените универзитети
во Европа), позитивниот однос на академскиот
кадар кон студентите во текот на наставата,
испит ите, о ценув а њето ( р езул т ат на
студентското анкетирање);
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- посветеност кон развојот на науката и при
објективно неповолни услови во академската
средина на државата (низок процент на
средства од буџетот кој се издвојува за развој на
научно истражувачката дејност);
- посветеност кон развојот на науката и при
објективно неповолни услови во академската
средина на државата (низок процент на
средства од буџетот кој се издвојува за развој на
научно истражувачката дејност);
Констатираните слабости се основа за
преземање различни активности препорачани
од страна на членовите на експертскиот тим,
како на пример:
стратешки развој на институцијата
фокусиран врз т.н. SMART цели (speciﬁc,
measurable, achievable, relevant and timebound);
воспоставување и развој на систем за
обезбедување на квалитет, конципиран
согласно особеностите на УКЛО;
организиран пристап кон реализацијата
на практичната настава, различни обуки на

процесите на настава и учење со централно
место на студентот и дефинираните резултати
од учењето;
утврдување приоритети при
инвестирањето во истражувачките
лаборатории, јакнење на истражувачките
капацитети на академскиот кадар преку
организирање обуки, воспоставување Центар
за трансфер на технологија.
Универзитетот, дадените препораки ги
прифати како насоки и водилки за идни
активности и работа насочена кон корективи и
усовршувања. Поради тоа, овој процес на
институционална евалуација уште повеќе
добива во своето значење. Покрај тоа, на овој
начин УКЛО успеа да го сврти надворешниот
интерес кон него и секако да го врати фокусот
кон континуитетот во процесите на
обезбедување квалитет - нешто без кое не
може и не смее да се замисли
функционирањето на еден современ
универзитет.
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Македонско - израелски
хакатон
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УКЛО со поддршка на првиот
Македонско-Израелски хакатон
Хакатонот со акроним BIТALON, инаку
ницијатива на НЕ г-динот Дан Ориан,
нерезидентен амбасадор на Израел во
Република Македонија е поддржан од
Министерството за информатичко
општество и администрација на РМ,
Фондот за иновации, Општината Битола,
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола и Центарот за Култура - Битола, а
се реализира во организација на
Ф а к ул тетот з а и н ф о р м ат и ч к и и
комуникациски технологии – Битола.
Со 111 учесници, 25 ментори и 15 судии
од Македонија и Израел настанот го
доби заслуженото значење.
Истовремено претставуваше можност за
актуелни но и веќе дипломирани
студенти од ФИКТ – Битола да забележат
активно учество за што на сите студентиволонтери свечено им беа доделени
б л а г о д а р н и ц и .
Нашите студенти се стекнаа со учество
во вториот круг од натпреварот и своите
решенија на зададената тема културното наследство на Евреите на 12
март ги презентираа пред стручно жири
во Скопје. За првонаградените тимови
следеше престижна награда - студиска
посета, спонзорирана од израелскиот
амабасадор на врвни акцелератори во
И
з
р
а
е
л
.
Ректорот Коруновски со соработниците
го посети овој интересен настан

Хакатон BITALON
П р в и от ус п е ш е н х а ка то н B I TA LO N б е ш е
организиран во две фази: во Битола беше
реализацијата на настанот и прв круг за избор на
победници, додека во Скопје се случи вториот
круг на презентации и избор на 3 тима за
студиска посета на Израел.
Oрганизирањето на хакатонот бараше
подготовки коишто се одвиваа од октомври 2017
до март 2018 година. На настанот беа поканети, а
подоцна и вклучени во организација Општината
Битола, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола и пред сè, Факултетот за Информатички и
комуникациски технологии во својство на
организатор. Од државните институции во
настанот се вклучија: Министерството за
информатичко општество и администрација,
Фондот за иновации, а поддршка даде и
учествуваше во завршниот дел на
прогласувањето на победниците – Министерот
за одбрана на РМ. Од Израелската страна беа
в к л у ч е н и м е н т о р и и с уд и и о д п о в е ќ е
универзитети, претставници од акцелератори,
како и други институции во еко системот на
И
з
р
а
е
л
.

Настанот се одржа на 10-11 Март 2018 година во
просториите на Центарот за култура во Битола, со
24 часовно времетраење, а на натпреварот
учествуваа 111 учесници од различни градови од
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Македонско - израелски
хакатон
Македонија, на различна возраст и со различни
профили, пред сè во областа на информатиката:
програмери, веб дизајнери, девелопери..., како
и 25 ментори од различни области: историчари,
познавачи на Еврејската историја и културно
наследство од Македонија и од Израел.
Учесниците партиципираа и во Маршот на
живите како и останатите активности поврзани
со годишнината од депортацијата на Евреите.

Студентски впечатоци
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Ива Николова
Се чувствувам горда што бев дел од
организацијата на првиот одржан хакатон
во Битола. Покрај техничкото искуство,
навистина имаше што да се научи од овој
настан. Самото создавање на средина која
беше отворена за учење, а фокусирана на
продуктивноста изгледаше неверојатно и
нешто што ги надмина моите очекувања за
овој настан. Се изненадив од успешноста на
функционирањето како тим со колеги од
различни години со кои не се познавав многу,
но со сигурност можам да кажам дека тоа се
должи на нашиот лидер, професорката
Мимоза. Прекрасни спомени од повеќе од 48
часовно дружење и распределување на
задачите без никакви замерки, па, мислам
дека може да се каже дека ние како еден тим,
којшто иако не се натпреваруваше, во секој
случај победи. Ова го велам бидејќи сите
бевме едноглсни дека со сигурност би
учествувале повторно, па дури и во делот на
натпреварувачи.
Евгенија Конеска
Хакатонот е место каде секој учесник има
можност да ја изрази својата креативност и
иновативност без разлика на нивото на кое
се развиени неговите кодирачки вештини или
техничка експертиза. Посебен акцент е
ставен на важноста на тимот, тимската
работа и тимскиот успех. Во текот на 24
часа (кои на почеток изгледаат
застрашувачки, но не се ништо наспроти
добрата храна и кофеинот :) ) ќе стекнете
нови пријателства, техничко знаење и
искуства повредни од било која награда што
може да ја освоите.
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Македонско - израелски
хакатон
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Марјан Видановски
Хакатонот беше одлична идеја,
настанот ме заинтересира во повеќе
работи и направи да се пријавувам и
волонтирам во други вакви слични
настани. Идеите на учесниците беа
многу уникатни и привлечни, најмногу
од сè ми се бендиса дружбата и
работењето заедно со тимовите,
ширењето познанства и разменување
на контакти со многу луѓе кои имаат
слични интереси. Хакатонот ми
помогна да имам предвид кои
предмети ќе ги одберам и учам во
иднина и ми даде некоја идеја во кои
насоки да одам и да обрнам повеќе
внимание. Целиот настан беше супер,
немам никакви забелешки и се надевам
дека ќе има уште многу такви на кои
ќе учествувам.

Никола Бакрачевски
Впечатокот за хакатонот којшто се одржа
остави добри впечатоци од страна на
организаторите кои се потрудија да извлечат
максимум од приложените ресурси, мислам
дека треба повеќе да се вложува во ваквите
настани и да се случуваат почесто на
најразлични теми, каде учество би зеле повеќе
студенти и ментори-професори. На ваквите
н а с т а н и м о ж е д а с е с о г л е д а а т н е ко и
способности кои ги имате, а не сте знаеле не
сте ги искористиле до сега бидејчи не биле
побарани од вас, може да се запознаат одлични
луѓе од самиот сектор кој не нтересира и да се
добијат некои нови идеи за иднина. Самата
работа и учество во ваквите настани
допринесува за личен развој и поинаков пристап
кон идните предизвици.

Христијан Бошковски
Учеството на хакатонот беше навистина
позитивно искуство за мене. Имаше одлична
атмосфера, дружење, тимска работа, и ме
мотивира да продолжам да учам и да го
надградувам моето знаење од областа на
програмирањето. За првпат искусив како е да
се организира хакатон, и дефинитивно ќе
учествувам повторно на некој хакатон.

Македонско - израелски
хакатон
Анета Трајковска
Хакатонот беше едно позитивно доживување
што јас како бруцош го имав.
Натпреварувачкиот дух, тимскиот успех,
новите познанства, квалитетот на
учесниците, дружбата влијаеше врз мене
будејќи во мене желба за поголема
понатамошна активација. Ова беше едно
големо искуство за мене и мотив за учество
на следни хакатони.

Марија Петревска
Навистина беше предизвик учеството во овај
хакатон. Едно големо искуство за мене, кое
остави позитивен впечаток. Стекнувањето
на нови знаeња, нови познанства, тимската
работа, дружењето, креативноста,
замислата на овај хакатон која беше многу
интересна и успешна, навистина ме
мотивираа повторно да бидам учесник и дел
од тим на следен хакатон.

јули 2018
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Со актовности за денот на
Европа
По повод одбележувањето на 9 Мај,
Денот на Европа, Центарот за податоци и
информации за Европска Унија (EUi) при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“
во Битола во соработка со Правниот
факултет, традиционално, како и секоја
година, организираa два настани.
Одржана е академска трибина на тема:
„Заштитата на човековите права и
слободи меѓу Европскиот суд за
човекови права во Стразбур и Судот на
правдата на Европската Унија во
Луксембург: кои се идните развојни
тенденции на судската практика?“, на
која своите ставови, мислења и дилеми
ги истакнаа г-ѓа Маргарита Цаца
Николовска, поранешен судија во
Европскиот суд за човекови права во
Стразбур, судија и потпретседател на
Уставниот суд на Босна и Херцеговина,
доц.
д-р Ангелина Станојоска и доц. д-р Елена
Тиловска – Кечеџи.

Во рамките на одбележувањето на
Денот на Европа, беше распишан и
конкурс за избор на најдобар студентски
есеј на тема: „Мојата визија за иднината
на Европската Унија.“ Комисијата за
оцена на најдобар есеј во состав: доц. др Ангелина Станојоска, доц. д-р Елена
Тиловска – Кечеџи, проф. д-р Горан Илиќ
и доц. д-р Мирјана Ристовска одлучи
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наградата да ја додели на Невена Димовска,
студент на прв циклус студии на Правниот
факултет.

По повод настаните, организаторот на настанот
изрази огромно задоволство и благодарност до
Делегацијата на ЕУ во Република Македонија и ЕУ
ИнфоЦентарот во Скопје кои финансиски и
логистички ги поддржаа активностите.
Целта на овие настани е да се доближи ЕУ до
студентите на УКЛО, преку промоција на
европските вредности, идеи и политики.

За успешните проектни пеализации
на УКЛО
Амбасадорот Жбогар со поддршка за
проектните реализации на УКЛО
ЕУ Амбасадорот во Република Македонија, НЕ гдинот Самуел Жбогар при својата званична
посета на Битола како дел од проектот „ЕУ за
ТЕБЕ“ ги посети и се запозна со две успешни
проектни реализации на УКЛО.
Станува збор за IPA проекти за прекугранична
соработка помеѓу Република Македонија и
Република Грција селектирани и реализирани во
рамките на двата претходни повици во коишто
Универзитетот, односно Високата медицинска
школа имаше водечка и координативна улога во
однос на бројните партнери од опкружувањето,
односно локалната заедница, што е во основата
на оваа европска програма за соработка.

Амбасадорот Жбогар се запозна со успешно
завршениот Проектот со акроним ЕСС - EARLY
CHILDHOOD CARЕ Обезбедување предучилишни
алтернативни услуги чијашто основна цел е
зголемување на ресурсите на локални граѓански
организации заради обезбедување
алтернативнии услуги за образование во раното
детство за најмаргининализираните деца на
предучилишна возраст од руралните и
оддалечените области.

Третото издание на Регионалната школа за
безбедност, овојпат како Зимска школа, со
учество на професори и студенти од Србија,
Хрватска, Црна Гора и Република Македонија се
одржа во периодот од 4 до 7 март во Битола.
Низ повеќе работилници, презентации, панел
дискусии и различни форми на размени
учесниците ги споделија своите искуства и
знаења за бројните аспекти на безбедносните
политики со кои се соочуваат земјите на
Регионот, а коишто се заеднички и за земјите на
ЕУ.
Зимската школа за безбедност се заокружи со
промоцијата на книгата „Безбедносни
политики и концепти“ од доц. д-р Марјан
Ѓу р о в с к и , п р од е ка н н а Ф а к ул т е т о т з а
безбедност-Скопје.
Овие настани Факултетот за безбедност ги
организираше, традиционално, со поддршка
на Фондацијата Конрад Аденауер во РМ, како и
Центарот за европски студии Вилфред Мартенс
од Брисел.
Ректорот Коруновски, како и проректорите, беа
дел од свечената завршница. Притоа,
ректорот, со пригодни зборови, се обрати пред
присутните на промоцијата и учествуваше во
доделувањето на сертификатите на сите
учесници на Регионалната школа за
безбедност.
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Со ректорот, проф. д-р Сашо Коруновски
средбата се реализираше во универзитетската
лабораторија за матично ракување и
манипулација со матични клетки којашто е
најзначајната проектна придобивка од проектот
со акроним REMEDIC односно Cross border stem
cell regenera ve medicine center/Меѓуграничен
центар за регенеративна медицина со матични
клетки.
Разговорот со Амбасадорот Жбогар беше
прилика ректорот Коруновски да го запознае и
со актуелните проекти во рамите на ИПА
програмата, нивното значење за отворање на
У К Л О ко н н а д в о р е ш н и от, л о ка л н и от и
регионалниот контекст, како и со проблемите и
предизвиците што се дел од секоја проектна
соработка.

Tрето издание на Регионалната
школа за безбедност
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Средба на ректорот со
Министерот за локална
самоуправа
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Министерот за локална самоуправа,
Сухејл Фазлиу придружуван од Мјелма
Мехмети Петерсен, државен советник за
евроинтеграции, како и Аднан Емини,
претставникот на Заедничкиот
Секретаријат на ИПА програмата, на
11.01.2018 година го посетија
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола.

Во пријатниот едночасовен разговор со
ректорот, проф. д-р Сашо Коруновски и
проректорката за наука проф. д-р
Елизабета Бахтовска, беа разменети
искуства околу проектната соработка во
рамките на неколку европски програми
за соработка. Акцентот се стави на
проектите од ИПА Програмата за
прекугранична соработка помеѓу Р.
Македонија и Р. Грција за периодот
2014-2020 година во којашто УКЛО,
односно единиците во неговиот состав
учествуваат со шест проектни
апликации.
На средбата, исто така стана збор и за
двете одобрени проектни апликации во
рамките на првиот повик на новата,
БалканМед програма.
Средбата беше можност за размена на
многу корисни информации во врска со
овие значајни европски програми.
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Pre mot court натпревар
Клубот "Titus Flavius Orestes" од Правниот
факултет, УКЛО, од 04.05-06.05.2018 година
учествуваше на Pre moot court натпреварот за
симулација на процеси пред Европскиот суд за
човекови права којшто во организација на
Правниот факултет - Ниш, се одржа во Ниш,
Република Србија. На натпреварот, покрај три
екипи на домаќинот, учествуваа уште и екипи од
Правниот факултет во Крагујевац и Правниот
факултет во Бања Лука. Овој натпревар
претставуваше можност за студентите да се
стекнат со искуство и знаење пред FUTURA
натпреварот кој треба да се одржи за околу два
месеци во организација на Civil Rights Defenders.
Студентите работеа под менторство на доц.д-р
Ангелина Станојоска и доц.д-р Мирјана
Ристовска, и тоа, како апликанти: Мартин
Трајковски, Мерита Шахин и Невена Димовска,
додека како респонденти: Ангела Јовчевска,
Никола Ристевски и Ивана Марковска.

Клубот „Titus Flavius Orestes” постои од 2017
година кога првата генерација од шест студенти
учествуваше на VI FUTURA moot court
натпреварот. Целта за формирањето на ваков
клуб е на студентите да им се овозможи учество
на регионални и меѓународни moot court
натпревари од областа на човековите права,
Европската конвенција за човековите права и
Европскиот суд за човекови права.
Натпреварите од овој вид на студентите им

овозможуваат да се стекнат со знаења за
Европската Конвенција за човекови права, како
и за механизмите за заштита при нејзиното
прекршување. Исто така, студентите, преку
симулацијата на процесите пред Европскиот суд
за човекови права, учат за работата на судот, но
и го подобруваат својот јавен настап, правно
размислување и се стекнуваат со практично
искуство., истакнаа менторките, доц.д-р
Ангелина Станојоска и доц.д-р Мирјана
Ристовска.

Во пријатната едночасовна средба со ректорот,
проф. д-р Сашо Коруновски, разменија некои
позитивни искуства од досегашната академска
соработка, со акцент кон можностите за
продлабочување на соработка во иднина.
Она што се истакна како заедничко
настојување, се иницијативите за зближување,
поврзување, студентски и академски размени
и, особено, за учество во заеднички проектни
соработки за кои би можело да се добие
под д р шка в о р а м к ите н а ев р о пс к ите
програми, фондови и фондации.
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Црногорскиот амбасадор во посета
на УКЛО
Амбасадорот на Црна Гора, НЕ господинот
Предраг Мирковиќ, придружуван од своите
соработници, на 14 март 2018 година го посети
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола.

Амбасадорот Мирковиќ вети дека ќе се заложи
за продолжување на потпишаниот
билатерален договор помеѓу УКЛО и
Универзитетот во Подгорица.
По повод оваа прва посета, ректорот и
Амбасадорот разменија и пригодни подароци.
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ПРОМОЦИЈА НА УКЛО
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„Патеките на транзицијата –
емпириска анализа на
македонската и на бугарската
економија: растот,
инвестициите и економската
соработка“
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Н а 2 1 де ке м в р и 2 0 1 7 год и н а в о
Ректоратот на УКЛО одржана е
промоција на книгата „Патеките на
транзицијата – емпириска анализа на
македонската и на бугарската
економија: растот, инвестициите и
економската соработка“ од авторите,
академик Гоце Петрески, д-р Оливера
Костоска и д-р Дарко Лазаров.
Промоторот, академик Таки Фити,
претседател на МАНУ, изнесе високи
оценки за стручниот опфат на анализата
и вредните сознанија од студијата како
влијателни во актуелниот економски
миг.
Ректорот, проф. д-р Сашо Коруновски
истакна дека промоцијата како настан,
но и самиот труд, имаат дополнително
значење бидејќи го вклучуваат
академскиот кадар од УКЛО во оваа
специфична емпириска анализа со што
се отвораат перспективите за
унапредување на соработката со МАНУ.
Низ двегодишна работа, на близу 200
страници, со научната монографија се
врши анализа на карактеристиките и
специфичностите на моделите на
економски раст во Македонија и во
Бугарија, идентификација на
ограничувачките фактори и
предизвиците пред кои беа исправени

овие земји во периодот на транзиција,
истражување на специфичностите на трговската
размена и анализа на можностите за
искористување на синергетските ефекти преку
интензивирање на економската соработка
помеѓу двете земји, анализа на специфичностите
поврзани со странските директни инвестиции,
трансферот на технологија и продуктивноста во
Македонија и во Бугарија.

Личната оценка на авторите на научната
монографија: академик Гоце Петрески, д-р
Оливера Костоска и д-р Дарко Лазаров е дека се
работи за успешна студија којашто има
специфичен пристап, без претходна генеза во
емпириските истражувања во Република
Македонија.
Патеките на транзицијата претставува студија
работена во рамките на соработката меѓу МАНУ и
Бугарската акдемија на науките, во периодот
2014-2016 година.

Озваничена билатералната
соработка со Универзитетот „Мајка
Тереза“ - Скопје

Договорот предвидува поврзување и јакнење
н а м е ѓ у с т уд е н т с к а т а с о р а б о т к а п р е к у
студентските организации во сите полиња на
студентскиот ангажман и активизам. Воедно,
д в а т а у н и в е р з и т е т а с е п од г о т в е н и з а
организирање и одржување заеднички научни
и професионални средби, конференции,
симпозиуми и други форми на взаемно
поврзување.
Договорот е потпишан на 10 јануари 2018
година во просториите на Универзитетот „Мајка
Тереза“ во Скопје.

Во рамките на посетата на Економскиот
факултет-Прилеп, Претседателот на МАНУ,
академик Таки Фити, пред студентите и
академските кадри одржа предавање на тема:
„Нобеловци по економија 1969 – 2017“.
На почетокот тој зборуваше за делото на
истражувачот Алфред Нобел, значењето на
Нобеловата награда од 1901 година, како и
нејзиното востановување но и за научни
достигнувања во областа на економијата,
почнувајќи од 1969 година.
Академик Фити, низ еден луциден осврт за
најзначајните економисти, носители на ова
престижно светско признание, ги претстави
брилијатните и исклучителни научници кои
оставиле длабоки траги во светската економска
мисла, почнувајќи од првите добитници Фриш
и Тринберген па, сé до Ричард Талер за неговите
придонеси во расветлувањето на
психолошките фактори во донесувањето
економски одлуки.
Освртот кон големите научни умови добитници на Нобеловата награда од областа
на економијата овозможи предавањето да
биде проследено со внимание од страна на
бројните присутни студенти и професори.
Овој, по многу нешта интересен настан, се
одржа на 21 март 2018 година.

јули 2018

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
ја збогати својата билатерална соработка со
чинот на потпишување билатерален договор со
Универзитетот „Мајка Тереза“ од Скопје.
Двајцата ректори, проф. д-р Сашо Коруновски и
проф. д-р Азис Положани, ги дефинираа
наставно-научните области од заеднички
интерес како и модалитетите за реализација на
активности во делот на размени на кадри и/или
студенти, учество во заеднички научноистражувачки и други проекти, оргнизирање
семинари, конференции, академски форуми,
заеднички програми за стручно усовршување и
сл.

Претседателот на МАНУ во посета
на Економскиот факултет
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Меѓународна научна
конференција
„Влијанието на
интернационализацијата врз
зголемувањето на
квалитетот на учењето и
наставата“
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Меѓународната Научна Конференција
„ В л и ј а н и е т о
н а
интернационализацијата врз
зголемувањето на квалитетот на
у ч е њ е то и н а с т а в а т а “,
(INTERNATIONALISATION ENHANCING
QUALITY OF LEARNING AND TEACHING)
одржа на 2 март 2018 година на Брдо при
Крањ. Настанот беше во организација на
Центарот на Република Словенија за
мобилност и европски програми за
образование и обука - CMEPIUS (The
Centre of the Republic of Slovenia for
Mobility and European Educa onal and
Training Programmes). Една од наговите
основните цели беше, покрај
останатото, и развој на компетенциите
на наставниот кадар преку вклучување
на интернационалната димензија во
областа на високото образование.

Во согласност со Програмата, работењето на
Конференцијата беше организирано преку
одржување гостувачки предавања,
претставување на т.н. научно базирани трудови,
(research – based papers), работилници, постер
презентации.
Претставници на УКЛО зедоа учество на оваа
научна конференција претставувајќи го својот
труд (research – based paper) под наслов:
„Влијанието на интернационализацијата врз
квал итетот на кур икул ум от “, ( Imp act o f
Interna onaliza on on Curriculum Quality). Трудот
е изготвен од страна на д-р Наташа Петрова –
Поповски, советник за настава при
Универзитетот (автор) и проф. д-р. Марија
М а л е н ко в с ка - Тодо р о в а , п р етс ед ател н а
Комисијата за самоевалуација на Универзитетот,
(коавтор).

Меѓународна соработка
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Годишна ЕУА конференција

СОРАБОТКА

јули 2018

Универзитетот во Цирих, Швајцарија беше
домаќин на годинашната, традиционална
г од и ш н а к о н ф е р е н ц и ј а н а Е в р о п с к а т а
Универзитетска Конференција (ЕУА). Првите
луѓе на универзитетите во Европа како и
бројните претставници и останати делегации на
5 и 6 април 2018 година дебатираа на една
мошне актуелна тема: Ангажирани и одговорни
у н и в е р з и т е т и ј а о бл и к у в а а т Ев р о п а .
Атрактивната тема разгледувана низ повеќе
агли, низ бројни аспекти беше во фокусот на
шесте сесии:
Ÿ
Социјална инклузивност и диверзитет
во високото образование
Ÿ
Општествен импакт на Отворената
наука
Ÿ
Ун и в е р з и те т и те с о п од д р ш ка н а
академските вредности
Ÿ
Високото образование надвор од
традиционалните циклуси: доживотно
учење и вработливост
Ÿ
П р и д о н е с ко н и с т р а ж у в а њ е т о и
иновациите/Паметни стратегии за
специјализации
Ÿ
Научен интегритет и етика во
европските универзитети

одговорност овозможувајќи им на
активностите што ги реализираат да го
обликуваат општеството во широка смисла на
зборот. Европа е тековно соочена со бројни
предизвици вклучувајќи општествена и
о б р а з о в н а н е ед н а к в о с т, де м о г р а ф с к и
промени, нови миграциони модели и пораст на
популизмот. Во овој контекст, европските
универзитети имаат стожерна улога во
генерирањето знаење, во развивањето на
интеркултурното разбирање и во
зајакнувањето на граѓанскиот активизам низ
сопствените основни мисии. Дебатите и
размените вклучуваа примери на
институционални практики, национални и
Европски политики и иницијативи коишто се
очигледен пример за денешните ангажирани и
одговорни универзитети.
Ректорот на УКЛО, проф. д-р Сашо Коруновски,
учествуваше на конференцијата и го
претставуваше нашиот Универзитет којшто
веќе низа години, како полноправна членка на
ЕУА, низ своите претставници ја следи работата
на оваа најзначајна европска универзитетска
асоцијација.

Годишната ЕУА конференција претставуваше
м о ж н о с т з а Е УА ч л е н к и т е и д р у г и т е
заинтересирани субјекти да истражуваат како
универзитетите ја демонстрираат својата
општествена
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Економскиот факултет носечки партнер во нов
проект на BALKAN – MED
програмата
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Алијанса на знаење во Екоиновативно
претприемништво за
зголемување на
конкурентноста на малите и
средни претпријатија
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Со почетокот на 2018 година започна
имплементацијата на проектот Алијанса
на знаење во Еко-иновативно
претприемништво за зголемување на
конкурентноста на малите и средни
претпријатија во рамките на ИПА,
односно, Балкан –Мед програмата во кој
еден од носечките партнери е
Економскиот факултет –Прилеп.
Во проектот се вклучени парнери од
Грција, Кипар, Бугарија и Македонија.
Покрај овој Факултет од Македонија е
вклучена и Агенцијата за поддршка на
претприемништвото. Водечки партнер
н а п р о е к то т е Ун и в е р з и те то т од
Македонија, Солун, Грција. Локален
раководител за УКЛО е професорката
Марика Башеска–Ѓорѓиеска.
Целта на проектот е воспоставување
алиjанса на знаење помеѓу
високообразовните институции и
бизнисите заради промоција на екоиновативно претприемништво на
Балканот со заедничка имплементација
на сеопфатен збир од активности
посветени на унапредување на
иновацијата во областа на менаџментот
н а е ко – и н о в ат и в н ото
претприемништво и одржливата

економија. Како специфични цели на проектот
се: оценување на компетенциите на екоиновативното претприемништво во земјите
членки на конзорциумот, развивање на еден
иновативен модел за учење и предавање преку
воспоставување на посветено и добро
балансирано партнерство меѓу
високообразовните институции, бизнисите и
актерите на пазарот на работна сила, а се со цел
да се под држи модернизацијата на
образованието, компилирање курикулум
базиран на learning outcomes кој ќе се однесува
на идентификуваните (од стана на академскиот
кадар и актерите на пазарот на работна сила)
когнитивни и потреби за обуки, развивање на
практични и искуствени модули за обуки коишто
се однесуваат на еко-иновативното
претприемништво, испорака на иновативни
курсеви базирани на ИКТ, зголемување на
свесноста на професионалците и бизнисмените
за еко-иновациите и практиките на одржливите
економии и воспоставување на активна мрежа
од академски кадар, истражувачи,
професионалци, нови бизнис ентитети со цел да
се обезбеди интеграција на образованието,
истражувањето и бизнисот.

Целни групи на проектот, односно корисници на
истиот се следниве: академскиот кадар,
студентите, бизнис професионалци и актери на
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П р и д о б и в к и / о ч е к у в а н и р е з ул т а т и од
проектните активности за Економскиот
факултет/ УКЛО:
—
Академскиот кадар на Економскиот
факултет директно ќе соработува со бизнис
професионалци во процесот на заедничко

развивање на курикулум базиран на learning
outcomes и прилагоден на потребите на
пазарот на работна сила
—
Краткорочно, академскиот кадар ќе
работи заедно со бизнис професионалци
коишто имаат искуство во еко-иновативен
менаџмент и одржлива економија добивајќи
знаење и вештини за технички и
претприемнички проблеми
—
Студентите на Економскиот факултет ќе
стекнат знаење и вештини со проучување на
актуелните бизнис и технички проблеми на
компаниите преку директен контакт со
компаниите и особено оние заинтересирани за
зголемување на вработеноста.
—
Високообразовниот академски кадар
ќе ги подобри педагошките вештини. Тие ќе
партиципираат во бизнис мрежи и ќе градат
контакти со компаниите што ќе резултира со
повисоко ниво на соработка.
—
Економскиот факултет ќе биде еден од
партнерите што ќе нуди обуки за Екоиновативно претприемништво.
—
Долгорочно гледано, се предвидува
Економскиот факултет да го унапреди својот
образовен профил и својата репутација и да ја
зголеми својата достапност на сите нивоа преку
развивањето нови модули и програми за обуки
во областа на еко-иновативното
претприемништво. Воспоставувањето систем
на следење на дипломираните ќе го зајакне и
одржи развиеното поврзано знаење меѓу
Економскиот факултет –Прилеп и компаниите.
Првата активност - KICK OFF средба во Солун,
Грција
Во деновите 25 и 26 јануари 2018 година, на
Економскиот факултет од Универзитетот
Македонија, Солун, Грција, се одржа KICK-OFF
средба, како прва работна средба на сите
партнери во проектот Алијанса на знаење во
Еко – Иновативно Претприемништво за
поттикнување на конкурентноста на МСП
(МСекоМП)/ “A Knowledge Alliance in Eco-I

СОРАБОТКА

Целни групи на проектот, односно корисници на
истиот се следниве: академскиот кадар,
студентите, бизнис професионалци и актери на
пазарот на работна сила.Проектот е со траење
од две години и во тој временски период ќе
бидат реализирани голем број активности од
кои се очекуваат резултати во поглед на:
зголемување на свесноста за еко-иновативното
п р е т п р и е м н и ш т в о , Е ко - и н о в а ц и и т е и
п р а к т и к и т е н а од р ж л и в и т е е ко н о м и и ,
примарни информации од Анкетата за
потребите на обуките на Еко-иновациските
менаџери и претприемачи, ЕкоИно
комуникациски и инструмент за размена на
знаење, еко-иновативен претприемнички
модел за учење и предавање, еко-иновативни
претприемнички Лаборатории /Партнерства,
р а з в и е н к у р и к ул ум з а е ко - и н о в а т и в н о
претприемништво, развиена софтверска
платформа за обуки за еко-иновативно
претприемништво, модули за обуки, пилот
курсеви, Пре-инкубатор програми и систем на
советување и следење на обучувачите.
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nnova on Entrepreneurship to Boost SMEs
Compe veness” (SMecoMP).
Како што е вообичаено за ваков вид
средба, таа беше организирана од
водечкиот партнер и во најголем дел
имаше големо значење за натамошното
одвивање на активностите на проектот.
Имено, во текот на средбата беа
детално разработени шесте работни
пакети и активностите во нивните
рамки. Секој партнер во проектот е
носител на еден работен пакет и секој
п р о е к т е н м е н а џ е р с о од в е т н о г и
образложи активностите предвидени со
пакетот. Економскиот факултет е
одговорен (носител) на шестиот работен
п а ке т ко ј ш то о п ф а ќа а к т и в н о с т и
поврзани со евалуација на резултатите
од претходните два пакети и тоа со
користење на Balance Score Card
методот. Проф. д-р Марика Башеска
– Ѓо р ѓ и е с ка ка ко л о ка л е н п р о е к т
менаџер го разработи овој пакет и
подготви презентација на сите детали
што тој ги опфаќа. Презентацијата беше
направена за време на средбата и во
рамките на истата беа детализирани
определени активности.
На состанокот свои презентации имаше
и претставник на Заедничкиот
секретаријат на Балкан –Мед
програмата.
Во завршниот дел беа дефинирани,
прецизирани и поделени активностите
што следат во следниот шестмесечен
период.

Искуства од
Еразмус+ мобилноста

јули 2018

Мојот живот испишан на ново четиво. Оние
кои овозможија ова да се случи и на кои им сум
благодарна за соработката се секторот за
Еразмус во Ректоратот на УКЛО и
менторката проф. д-р Ристевска Гордана.
Моето Еразмус+ искуство претставуваше
една универзитетска година во ,,Università
degli studi di Foggia ” Фоџа, Италија. Во
рамката на овој проект јас ги имав
и н т е г р и р а н о т е о р е т с ка т а н а с т а в а ,
испитите и практичната, клиничка пракса за
физиотерапија. Дополнително, во
слободното време се случуваа и вечери со
вино, интернационално друштво, и гурманска
храна.

Физиотерапијата е благородна медицинска
професија. Овде се негуваше наизменично
невролошката етиологија и оропедскотрауматската етиологија на болестите. За
разлика од Македонија, каде невролошките
заболувања се потиснати на дното на
списокот за третирање и рехабилитирање.
Или подобро да кажам секоја втора мајка на
дете со ЦП е и негов физиотерапевт,
медицинска сестра и окупационен терапевт.
Здраствениот систем се заснова врз
подобра грижа за луѓето со вакви пролеми.
Имав ретка можност да бидам активен
учесник во рехабилитацијата на неколку од
нив.
Цела година помината на италијанско тло не
може а да не те научи да не уживаш во
храната и кафето. Добрата храна е
императив за Италјанците, само ручекот е
чин што трае 2 до 3 часа . Текот не смее да се
прекине, најпрво е аперитиво, ,,примо пиато”
, ,,секондо пиато” десерт и кафе.

СТУДЕНТСКИ ИСКУСТВА

Искуства и импресии од
студентката Ивана Калкова

ЕРАЗМУС +
СТУДЕНТ
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Италија остави вкус во мојата уста кој ќе трае
перманентно, вкусот на кафето. Од моето
враќање назад , потрошив доста пари и време
да пронајдам сличен вкус. Нивната кафе
култура дава продуктивност на денот и
изговор зошто да си земеш пауза, но трае
помалку од 5 минути!

Мојот modus operandi се промени во
многу аспекти. Комуникацијата ја
остварував на англиски и италјански
јазик и на тој начин запознав луѓе од
Це н т р а л н а И т а л и ј а , Ге р м а н и ј а ,
Полска, Украина, Англија. На
прашањето дали Италија ме има
променето, потврдниот одговор е
неизбежен. Те учи да љубиш и да ги
сакаш секојдневните убавини.
Едноставно луѓето те учат на тоа. Не
би ме чудело да ме чекаат на моето
следно доаѓање со шише вино Nero di
Troia во едната рака и тукушто
зготвена Карбонара во другата.
Констатирам јавно и гласно дека
никогаш не се почуствував како
странец во оваа туѓа земја, иако
патувањето го остварив сама.
Италија остави вкус во мојата уста
кој ќе трае перманентно, вкусот на
кафето. Од моето враќање назад ,
потрошив доста пари и време да
пронајдам сличен вкус. Нивната кафе
култура дава продуктивност на денот
и изговор зошто да си земеш пауза, но
трае помалку од 5 минути!

Позитивни УКЛО искуства
СПОРТСКИ
АКТУЕЛНОСТИ

Студентот од Факултетот за
информатички и комуникациски
технологии, Кристи јан Стојани, на

Горд на успехот што го постигна на Скопскиот
маратон, тој истакна дека за Скопскиот маратон
се подготвувал континуирано од самиот старт
н а с е з о н а т а , т а ка ш то з а до в ол е н е од
остварениот пласман имајќи предвид дека во
трката учествуваа рекорден број на учесници,
над 10.000.

„Со атлетика почнав да се занимавам пред 2
години сосема случајно. Тренирам во градскиот
парк, патеките низ Тумбе кафе и патот кон
Бистрица. Претходната сезона успеав да влезам
во Македонската атлетска репрезентација како
младинец и имав настап надвор од земјава под
боите на македонското знаме. Сум учествувал
на многу трки од кои ќе ги издвојам Охридски
Маратон 2015, Скопски полумаратон 2016/7,
Трчаме кон целта 2016 (освоено трето место),
меморијални трки и трки организирани од
Атлетска Федерација на Македонија кои се
одржуваат во Скопје на стадионот Филип II“.

јули 2018

Скопскиот маратон во трката на пет километри,
го освои второто место. Со постигнато време од
17:42 минути до првото место го делеа само
четири секунди, но тој е задоволен со
освоеното второ место.

СТУДЕНТСКИ ИСКУСТВА

УСПЕШЕН АТЛЕТИЧАР ОД УКЛО
КРИСТИЈАН СТОЈАНИ
Втор на Скопскиот маратон до пет
километри

Кристијан Стојани како студент на ФИКТ и УКЛО
смета дека овој негов личен пример ќе
мотивира дел од колегите да се вклучат во
атлетиката или во други форми на спортска
рекреација, кои се подеднакво значајни и
потребни за комплетното социјално
живењење на младите луѓе.
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СПОРТ

Студентски натпревари и
универзитетски турнири
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Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола, по повод Денот на своето
основање, 25 април, организираше низа
спортски манифестации на кои учесници
беа студентите од Универзитетот, како и
гости од универзитетите „Гоце Делчев“ –
Штип и „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.
Преку 100 студенти беа дел од овие
настани, а покрај спортот целта беше
дружењето и забавата.
На 23.04.2018 година, во спортската сала
„Павел Шатев“ во Битола, паралелно се
одржаа универзитетските турнири во
баскет и пикадо. И двете
натпреварувања беа организирани по
втор пат на нашиот Универзитет и
бројката на учесници беше доста
голема.
На турнирот во баскет во конкуренција
од 11 пријавени екипи, најдобри беа
студентите од Факултетот за безбедност,
второ место освои Правниот факултет, а
на трето место се пласира Технолошко –
техничкиот факултет.

За разлика од баскетот, учеството на турнирот во
пикадо беше од индивидуален тип и на него се
пријавија 25 студенти, а како првопласиран беше
студентот од Економскиот факултет, Цветковски
Борче. На второто место се пласира Николче
Костовски од Правниот факултет, а бронзен пехар
и медал освои Фатих Адемоглу, студент на
Високата медицинска школа .
Пехарите и медалите на натпреварувачите им ги
додели проректорката за студентски работи на
УКЛО, проф. д-р Виолета Маневска.
Годишнината на нашиот Универзитет, оваа
година, ја збогатија и гостите од
Ун и в е р з и тетот „ Го це Дел ч е в “ – Ш т и п и
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,
кои со своите ракометни екипи во машка
конкуренција учествуваа на ревијалниот турнир
што беше одржан на 25.04.2018, исто така во
спортската сала на УКЛО. Бидејки овие
натпревари имаа ревијален карактер,
резултатите беа во втор план, а вредно е да се
напомене дека по завршувањето на истите, говор
одржа ректорот на УКЛО, проф. д-р Сашо
Коруновски, кој ги поздрави студентите, додека
на гостите од Скопје и Штип им додели плакети во
знак на благодарност за нивното учество.

Позитивни УКЛО искуства
СПОРТСКИ
АКТУЕЛНОСТИ

Одржани државните
Универзитетски лиги
УСПЕШНА СЕЗОНА ЗА УКЛО
В о почетокот на месец јуни одиграни се
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завршните натпревари во сите спортови од
Државните Универзитетски лиги на Република
Македонија кои беа во организација на
Универзитетската Спортска Федерација на
Македонија. Лигите започнаа во декември
минатата година и беа организирани во неколку
спортови и тоа: мал фудбал, кошарка, шах и
пинг-понг. На овие натпревари учество зедоа
сите државни универзитети од нашата земја, а
победниците се стекнаа со право за настап на
меѓународни натпреварувања.

Федерација на Македонија им додели пехари и
медали.
Со овие достигнувања, уште еднаш се
истакнува посветеноста на УКЛО, на своите
студенти покрај науката и образованието да им
понуди и богат и квалитетен спортско –
рекреативен живот, а со тоа и да им ги збогати
академските денови поминати на нашиот
Универзитет. Во иднина од УКЛО се очекува
подобрување на претходно постигнатите
резултати, а за тоа веќе се изготвува богата
спортско – рекреативна понуда за наредната
академска година.

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
слободно може да се пофали дека оствари
забележителни резултати. Во лигата во мал
фудбал, студентите на УКЛО го освоија високото
второ место, а исто така беа второпласирани и
во натпреварвањето во кошарка. Трето место
освоија студентите кои се натпреваруваа во
категоријата шах, додека сребрен медал беше
освоен и од универзитетската екипа во пингпонг. На студентите кои освоија три втори и едно
трето место, Универзитетската Спортска
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