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Новиот број на универзитетското гласило
нуди разновиден и богат колаж од настани
во организација на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола, со посебен
осврт кон свеченоста по повод новата
академска година како и промоцијата на
почесен доктор на науки на НЕ Рудолф
Шустер.
Дел од активностите се поврзани со
Програмата во чест на значајниот јубилеј
1100 години од упокојувањето на Свети
Климент Охридски, меѓу кои е и Тркалезна
маса со учество на еминентни слависти и
научници од земјата и странство, како и
поставувањето на партерен мозаик со
логото на УКЛО пред споменикот на
Патронот, во дворот на Ректоратот.

Универзитетски глас е глас на УКЛО, на
неговите студенти, меѓу нив и на оние што
првпат зачекорија во новата средина,
заедно со своите постари колеги, со своите
професори, соработници и други
академски кадри. До сите нив, голем и
срдечен поздрав за успешен почеток во
академската година и покана да ги
освојуваат, што е можно повеќе новите
занења и вештини на Универзитетот, но и
просторот во ова наше и нивно гласило.

септември 2016

Универзитетски глас и во овој број бележи
студентски активности особено спортскорекреативни со што се комплетира сликата
на севкупното академско живеење.

Со почит, од Редакцијата
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ПРВ ЧАС

НОВА
АКАДЕМСКА
ГОДИНА

Одржан Првиот
академски час на УКЛО

Почетокот на новата академска година на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
се обележа со Прв час којшто се реализира
заеднички, за студентите од Факултетот за
информатички и комуникациски технологии и
Факултетот за биотехнички науки.
Деканите на ФИКТ и ФБН им посакаа срдечно
добредојде и успешни студии на 250 бруцоши
коишто зачекоруваат во нова академска средина
и покрај честитките за правилниот избор на
идното занимање, ги потсетија бруцошите дека
влегуваат во еден од најубавите периоди во
животот којшто е и нова фаза од нивниот
професионален растеж.

На настанот, од името на раководството на УКЛО
по зд р а в на р еч и до бр едо ј де до но в ат а
генерација студенти упати ректорот проф. д-р
Сашо Коруновски.
„.....На првиот академски час собрани сме
заеднички – новозапишаните студенти во прва
година и професорите од две единици:
Факултетот за информатички и
комуникациски технологии како најмлада и
Факултетот за биотехнички науки како една
од најстарите во составот на УКЛО.
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Обединувајќи се, и на ваков начин, сакаме со
овој чин и во овој амбиент да го дадеме својот
придонес кон единственоста и важноста на
моментот, кога и јас лично, во името на
раководството на УКЛО, имам можност да ве
поздравам, охрабрам и да ви посакам
добредојде на Универзитетот.
Искористете ја шансата, а ние сме тука да ви
помогнеме. Од мојата позиција можам само
да истакнам дека ќе направиме сé што е во
наша моќ за да во УКЛО – акронимот што ќе
биде дел од вашето ново секојдневие,
пронајдете добра рамка за бројни
активности што студентскиот живот ќе го
направат посодржаен, поинтересен и
побогат.
Ве повикувам да ги искористите сите
потенцијали што Универзитетот ви ги
става на располагање за потребите на едно
квалитетно студирање, почнувајќи од
човечките ресурси, преку опремата,
можностите за добивање грантови за
студиски престои во странство и сл.“

Кон почетокот на
новата академска година
На одбележувањето на почетокот на новата
академска година присуствуваше и
министерот за информатичко општество и
администрација, Марта Арсовска Томовска.

Одржувањето на првиот академски час за
студентите од најмладата и една од најстарите
единици на УКЛО беше во духот на
интегр ир а но с т а на Унив ер зитетот и
симболично ги поврза современите трендови
во образованието и она што претставува
традиционална академска понуда.

ПРВ ЧАС
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Во обраќањето до студентите и
академскиот кадар таа истакна дека:
„Професиите поврзани со технологијата,
особено информатичките и биотехничките
науки се професии на иднината. Тоа се
професии кои се многу барани на пазарот на
трудот и воедно дефицитарни, така што
овозможуваат брзо вработување, веднаш по
дипломирањето“. Посакувајќи им успех на
студентите во претстојните години, таа им
п о р а ч а д а с е с т р е м а т ко н п о с т о ј а н о
надградувањње на знаењата, особено преку
искористување на информациите што се
достапни со новите технологии.

НОВА
АКАДЕМСКА
ГОДИНА

Почетокот на новата академска година е
одбележан и со доделување на првите индекси
за оние студенти од ФИКТ и ФБН кои биле
најдобро рангирани и ослободени од плаќање
на трошоците за студирање. Со ваквиот гест
Универзитетот ја потврди заложбата и ја
продолжи практиката да ги промовира
знаењето, вложениот труд и во таа смисла, да
им дава поттик и поддршка на најдобрите.
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АКАДЕМСКА СВЕЧЕНОСТ

ПРИЗНАНИЕ

НЕ г. Рудолф Шустер
Doctor Honoris Causa

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола во редот на почесните доктори на наука
вброи уште една значајна фигура. Академската
свеченост на 12 септември 2016 година во НУУБ
„Св. Климент Охридски“ беше посветена на НЕ
господинот Рудолф Шустер, поранешен
претседател на Словачката Република. На
церемонијата, ректорот, проф. д-р Сашо
Коруновски истакна дека иницијативата што ја
покрена словачкиот Амбасадор Безак при
неговата званична посета на УКЛО,
коинцидира со заложбата на Универзитетот за
обезбедување меѓународна видливост преку
бројни активности меѓу кои спаѓаат и
традиционалните академски постапки за
особено вреднување на личности значајни за
академската заедница, но и на личности
з н а ч а ј н и з а п о ш и р о ка т а м е ѓ у н а р од н а
заедница.

Говорејќи за личноста на г. Рудолф Шустер тој
рече: „... Со денешнава академска свеченост
нашиот Универзитет, нашата Alma mater го
збогатува своето портфолио, својата
меѓународна видливост и препознатливост.
И..... како што некоја невидлива нишка на
судбината знае да ги поврзе настаните и
луѓето, сето ова се случува во годината кога
со низа активности и манифестации го
одбележуваме големиот јубилеј-1100 години
од упокојувањето на нашиот патрон св.
Климент,
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Со еден чин што го правиме во чест на нашите
словачки пријатели токму во периодот што
коинцидира со словачкото претседателство
на ЕУ.
И тоа не е сė...
Денешното случување е академско чествување
во слава на еден државник, но и уметник,
вљубеник во литературата, филмофил...во
градот Битола, каде деновиве, повеќе од едно
столетие после Балканските пионери на
филмската камера, по 37-ми пат се слави
седмата уметност, каде се слават оние
невидливи, а сепак толку видливи луѓе зад
камерите.
А наспроти сите овие инцидентни и помалку
инцидентни случајности и коинциденции, ние
денеска меѓу нас имаме една мошне видлива
личност. Затоа што, без никакво сомнение, на
сите оние на кои професионално и/или помалку
професионално Словачка им била во фокусот на
интересот, а и на пошироките македонски
политички, уметнички и воопшто
интелектуални кругови, името на НЕ г-динот
Рудолф ШУСТЕР им е добро познато.“
Потоа, академската свеченост продолжи со
инспиративното обраќање на професорот
Јордан Плевнеш, кој, во својство на
претседател на рецензентската комисија се
осврна на големите етапи од животот на
Рудолф Шустер како и на неговата
долгогодишна, забележителна и сестрана
кариера при што ќе подвлече дека: “Чинот на
доделување на признанието на господин
Шустер има три важни историски димензии.
Првата е државничка и се однедува на прерано
починатиот претседател и визионер на
Република Макеоднија, Борис Трајковски,
втората е големиот чин во
високообразовните вреднувања кај нас, и
т р е т а т а е е с т е т с ка т а д и м е н з и ј а н а
духовната посветеност на господин Шустер
на уметноста.“

НЕ г. Рудолф Шустер
Doctor Honoris Causa
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Во продолжение на свеченоста, г-дин Рудолф
Шустер на присутните им се обрати топло и
искрено, на македонски јазик, потенцирајќи
дека добивањето на почесната титула за
него претставува голема чест. “Многу го
ценам чекорот на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола да ми биде
доделена титулата почесен доктор на
науки. Со радост ја примив Одлуката особено
по завршувањето на мојата активна служба.
Ова уште повеќе го ценам зашто се вбројам
во редот на значајните личности кои ова
признание го добиваат по силата на законот
на вистината. Со тоа се потврдува фактот
дека вашиот Универзитет не ја доделува
оваа титула на оние кои се наоѓаат
моментно во зенитот на својата
општествена и политичка моќ, туку на оние,
чие дело станло општествено добро зашто
ги надминало сосптвените граниџци и
границите на на Република Словачка. особено
го ценам фактот што оваа титула ми се

доделува во Македонија, земјата којашто и
мене и на РС ни е многу блиска, земјата во која се
роди и израсна личност од европски формат
претседателот Борис Трајковски со кого
станавме многу добри пријатели.
Ништо не требаше да измислувам, мојот
секојдневен живот ми даваше многу идеи кои
немав доволно време да ги пренесам во
литературни дела и бев свесен за големиот
ризик.
Спаѓам во редот на оние кои се обидуваат, но
никогаш не се предаваат. Во досегашната
историја, многу пати докажавме дека нашата
наука, култура и образование може да се
споредуваат со светот и во таа споредба
сегошаш сме биле многу успешни, но, не треба
да сме задоволни со она што сме го постигнале
и не треба да ја одбегнеме сегашноста. Таа
секогаш е актуиелна и отворена зашто во
суштина станува збор за подобрување на
нашата наука култура уметност и
образование. Ако зборуваме за нашиот
културен и духовен развој, ќе се согласиме, дека
тој, без реформи не е можен. Ако сакаме да се
приспособиме на животот на развиените
држави, мора да одиме по тој пат бидејќи
секоја реформа влијае врз стабилноста на
државата и животот на нејзините граѓани и е
во интерес на идната трајна стабилност.
Целиот процес го набљудубвам од диситанца и
сум заинтересиран трагач по прадвата и
справедливоста и длабоко сум убеден дека
најдобрата инвестиција е инцвестицијата во
образованието. Од временска дистанца и од
аспект на човек со искуство на државник
политичар и писател од мене се бара да ја
претставам стварноста на нашето живеење
на раскрсницата меѓу западот и истокот, а
гледаме дека тоа е единствениот простор за
живеење којшто треба да го усовршуваме.

АКАДЕМСКА СВЕЧЕНОСТ

По овие обраќања, а во согласност со Одлуката
на Универзитетскиот сенат на УКЛО, ректорот,
проф. д-р Сашо Коруновски од името на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола, му ја додели титулата почесен доктор
на науки (Doctor Honoris Causa) и му ги врачи
универзитетските инсигнии на НЕ Рудолф
Шустер.

ПРИЗНАНИЕ
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АКАДЕМСКА СВЕЧЕНОСТ

ПРИЗНАНИЕ

Голем број на личности во духовната и
политичката историја на Европа ја поврзувале
својата духовна посветеност со интересот на
двете дефиниции на „политиката како
уметност на можното“ и „литературата како
уметност на невозможното“. Шустер ги
соединува можното и неможното во повеќе
жанри почнувајќи од радиодрамата до
патеписниот предизвик, документарното
новинарство во полза на документарниот
реализам кој што овозможува уникатна
артистичка експресија кое подоцна ја
дополнува сликата во бескрајот на драмската
ситуација низ жанрот сценарио каде што
Шустер се обидува да ја растајни не само
улогата на човекот во историјата туку и улогата
на историјата во човекот.

Нешто повеќе за
Рудолф Шустер
Мислам дека преводите на поголем број
словенски и светски јазици докажаа дека
понирањето на Рудолф Шустер кон големите
меандри на вистината и неговата политичка
мисија во донесувањето на „историски одлуки“
ќе биде окосница на двете филозофски синтагми,
дали да се хероизира, дали да се банализира или
да се хиперболизира денешното значење на
зборот, во време во кое што се уште одекнуваат
зборовите на Теодор Адорно: „Дали воопшто има
смисла да се пишува после Аушвиц?“

Рудолф Шустер низ својот животен и творечки
пат покажа дека светскиот хуманизам за кого
Хорхе Луис Борхес вели дека е столбот на
светската цивилизација, не може да биде
одржан доколку не го афирмира јадрото на
цивилизацијата како „Историја на убавото“
наспроти „Историјата на злочинот“ и на
човечките масакри од антиката до денес.
Култната книга „Употребата на светот“ на
Никола Бувие започнува со цитатот на
Шекспир: „I shall go and live or stay and die!“
може да биде мото и на шустеровите патувања
од Бразил и Аљаска до Исланд, Гренланд,
Северниот пол, Камчатка и Чукотка, бидејќи,
токму тука, ги наоѓаме синтезите на она што св.
Кирил Константин, заедно со неговиот брат
Методија, кои патуваат од нашиве краишта во
моравско-панонската мисија, го нарекуваат –
колку повеќе духот осознава, толку е поблиску
до создателот на вселената – Бог.
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Нешто повеќе за
Рудолф Шустер

Рудолф Шустер е во исто време и политичар
и дипломат и автор и сценарист и политички
писател и фотограф и камерман, а пред се е
упорит патник, како да ја следи генијалната
мисла на балканскиот поет Пењу Пенев –
„Човекот е човек само кога е на пат“.
Во случајот на Рудолф Шустер ние имаме
типична волтеровска позиција на историски
дух во образовниот и уметничкиот пејсаж,
бидејќи неговата културофилија на
историјата и собирањето слики,
антиквитети и историска фотографска и

септември 2016

Имено, од датумот на неговото раѓање 1934
година во Кошице, Рудолф Шустер поминува
еден ексклузивен пат кој што може да
кореспондира со спектакуларниот портрет
што Џозеф Кемпбел го нарекува „херој со
илјада лица“ бидејќи токму тие илјада лица
ние можеме да ги откриеме во неговата
животна одисеја која започнува како
градежен инженер специјализиран за
конструктивно инженерство на Словачкиот
т е х н и ч к и ф а к ул т е т в о Б р а т и с л а в а ,
постдипломските истражувачки студии на
полето на екологијата на Рударскиот
факултет на Техничкиот Универзитет во
Кошице, кон кое што се додаваат и неговите
други професии кои ја надополнуваат
сликата за овој несекојдневен дух и судбина во
европската и светската историја.

кинематографска опрема се една
исклучителна база во која неговата судбина
наликува на античките визионери,
средновековните неимари и тие што беа
spiritus movens на европската Ренесанса. Тој е
основач на музеј посветен на почетоците на
словачката документарна кинематографија
во Медзев.

АКАДЕМСКА СВЕЧЕНОСТ

Да се реконструира животниот и творечкиот
пат на Рудолф Шустер е чин кој што е рамен на
една интелектуална доблест во која 8-те
децении во кои се одвива неговиот живот во XX
и XXI век стануваат средиште на новата
европска и светска историја, кои се исто толку
турбулентни и во периодот на неговото раѓање
и денес во периодот во кој што Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ од Битола му го
доделува највисокото признание – почесен
доктор на науки или Doctor Honoris Causa.

ПРИЗНАНИЕ

Кога Вацлав Хавел стана претседател на
Чешка, Милан Кундера од Париз му напиша:
„Драги Вацлав, ти од твојот живот направи
уметност!“
Уметноста, животот и политиката влегоа во
единство во биографијата на Рудолф Шустер
бидејќи во сите негови политички позиции од
1960 година, од земјоделското планирање до
хидрологијата и хидрауликата, до
градоначалничката позиција на Кошице и до
неговата дипломатска мисија во Канада, се до
изборот за Претседател на Словачката
Република и неговата инаугурација на 15 јуни
1999 година до 2004 година тој се запишува во
модерната европска и светска како личност
која што се издигнува на енциклопедиските
рамништа на оние духови што ја исполнуваат
со својот енциклопедиски речник на срцето
модерната епоха на светкската цивилизација.
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Нешто повеќе за
Рудолф Шустер
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АКАДЕМСКА СВЕЧЕНОСТ

ПРИЗНАНИЕ

То к м у т о ј ч и н в о д о к у м е н т а р н а т а
реконструкција, во филмската и книжевната
нарација, во патеписната и романескната
актива на Шустер ја издига неговата духовна
авантура во европски и светски рамки со кои
бројните врвни меѓународни признанија на
сите пет континенти и бројните почесни
докторати на врвните европски и светски
универзитети се таа брилијантна позиција
со која што Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ од Битола во годината кога се
прославуваат 1100 години од упокојувањето
на вечно живиот Светец св. Климент, како
заштитник на Македонија и ученик заедно со

св. Наум на светите рамноапостоли Кирил и
Методил што се прогласени за заштитници
на Европа, ни ја овозможува вечноста на
библиската радост што ги поврзува
Словачка и Македонија и визијата на прерано
починатиот Борис Трајковски, претседател
на Македонија, кои ја возобновија симбиозата
заедно со Рудолф Шустер, дека сепак не
политиката туку убавината може да го
спаси светот, ја определува
неповторливоста на мигот во кој што
Рудолф Шустер е прогласен за Почесен
доктор на науки на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ од Битола.
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Нега го запомни историјата на минатото и
историјата на иднината овој миг, ваша
Екселенцијо, Докторе Honoris Causa,
Претседателе и сестран уметнику, војнику и
служителу на бескрајниот живот, како што
велеше Оноре де Балзак, Господине Рудолф
Шустер!

Mеѓународна научна конференција
Факултет за безбедност
СВЕТИКЛИМЕНТОВИТЕ ПОРАКИ ЗА ЕТИКАТА,
МОРАЛОТ И ВРЕДНОСТИТЕ
По повод одбележувањето на 1100 години од
упокојувањето на Свети Климент Охриски, на
Факултетот за безбедност во Скопје, на 4
декември 2016 година се одржа меѓународна
научна конференција „Светиклиментовите
пораки за етиката, моралот и вредностите“.

И Неговото блаженство, Архиепископот
охридски и македонски, г.г. Стефан меѓу другото
истакн дека: свети Климент најмногу од сите
ученици на Кирил и Методиј го понел товарот на
продолжување на сесловенското дело мешу кои
и примарните пораки за етиката, моралот и
вредностите кои се интересни и важни за научна
опсервација и презентирање.

Студиска посета во рамките на
WaMPP Е+ проектот
Во периодот од 26-27 мај Техничкиот факултет во
Битола беше домаќин на третата по ред
студиската посета што ја реализираа партнерите
од Србија и Словенија во рамките на проектот со
акроним WaMPP и наслов Развој на курикулуми
за менаџмент со отпад во партнерство со
јавниот и прватниот сектор како дел од
Клучната акција 2 од ЕРАЗМУС + Програмата,
наменета за Соработка за иновации и размена
на добри практики/Градење капацитети во
областа на високото образование.
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Покрај деканот на Факултетот за безбедност,
проф. д-р Оливер Бачановиќ, во својство на
домаќин, присутните ги поздрави и ректорот на
УКЛО, проф д-р Сашо Коруновски кој се осврна
активноста на Патронот којшто со своето дело на
повеќе полиња е заслужен не само за
м а к ед о н с к и о т н а р од т у к у и з а ц ел и о т
цивилизациски свет, а со просветлувањето на
народите преку писменост и проповед Св.
Климент оставил длабок белег и во
македонската историја

В о с в о ј с т в о н а гл а в н и п р ед а в а ч и н а
конференцијата учествуваат повеќе професори
меѓу кои ;Вера Стојчевска Антиќ, Димитар
Пандев, и Ѓоко Ѓорѓевски
Конференцијата опфати 16 реферати со
учество на претставници од четири држави.
Трудовите дополнително ќе бидат објавени во
посебен Зборник.

Координатор на проектот е Високата техничка
школа за применети науки од Ниш, Република
Србија, а како локален координатор се јавува
Техничкиот факултет односно проректорката за
наука, проф. д-р Елизабета Бахтовска.
Работниот дел од посетата беше посветен на
п р е з е н т а ц и и од с т р а н а н а с р п с к и т е и
словенечките учесници за напредокот во
проектот и актуелните проектни активности, а за
некои наши, локални позитивни практики,
своите искуства ги споделија проф. Бахтовска и
проф. Јаневска.
Во рамките на престојот беше посетена
Енерганата на биогас Pelagonija Energy, а
нејзиниот раководител, инаку поранешен
студент на ТФ, Драган Китановски пред
присутните го претстави нејзиното работење.
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Покрај фактот дека овој тригодишен проект
претежно го тангира подигнувањето на нивото
на образованието и оспособувањето на
постоечката и перспективната работна сила во
Република Србија во областа на менаџирањето
со отпадот преку подобрување на капацитетите
на високите стручни школи и на универзитетите,
посредно, очекуваниот бенефит за нашата
високообразовна установа е можноста проектот
да дисеминира слични студиски програми и
генерално да придонесе за поизразена јавна
свесност за значењето на процесот на
менаџирање со отпадот и за можностите за
целокупно подобрување на условите за живот.

На 13 септември 2016 година претставници на
Министерството за образование и наука и
странски експерти, претставници на проектниот
конзорциум на твининг проектот „Развивање на
соработка помеѓу високообразовните
институции, приватниот сектор и релевантните
органи“ во просториите на Делегацијата на
Европската унија во Скопје, го означија
почетокот на неговата реализација. На
воведниот настан беа присутни и претставници
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола, со оглед на тоа што корисник на
проектот е Министерството за образование и
наука на Република Македонија, но како
индиректни корисници и активни
партиципиенти се јавуваат сите универзитети во
земјата..

11

Овој твининг проект е одобрен од Европската
унија во рамките на Инструментот за
претпристапна помош од областа на високото
образование за нашата земја.
Проектот се имплементира од страна на
конзорциум во којшто членуваат
Министерството за национално образование,
високо образование и истражување на
Франција и Министерството за вработување и
учење на Северна Ирска, Велика Британија.
Проектната цел е подобрување на квалитетот на
високото образование, преку зајакнување на
институционалните капацитети и врските
помеѓу високообразовните институции и
пазарот на трудот. Подетално, проектот
„Развивање на соработка помеѓу
високообразовните институции, приватниот
сектор и релевантните органи“ е дизајниран да
овозможи зголемување на можностите за
вработување на дипломираните студенти,
оценување на применливоста на студиските
програми од високообразовните институции на
пазарот на трудот и нивно реформирање,
п од о б р у в а њ е н а ф у н к ц и о н а л н о с т а н а
универзитетските кариерни центри и
заживување на универзитетските одбори за
соработка и доверба со јавноста.

Продлабочена соработката со
Шпаркасе банка
Во рамките на определбата за перманентно
зацврстување на врските со стопанските
субјекти, веќе воспоставената соработка на
релација Универзитет „Св. Климент Охридски“ –
Битола и Шпаркасе банка е проширена со
новопотпишаниот Меморандум за соработка.

Според ректорот, проф. д-р Сашо Коруновски,
Меморандумот е документ што дава поддршка
на развојни проекти, го унапредува
ед у ка т и в н и о т п р о ц е с и в о т а а с м и с л а
претставува генералната рамка односно добра
основа за успешна имплементација на
можностите што ги нуди секоја добра соработка.
Тој исто така потсети дека генералниот директор
на Шпаркасе банка воедно е професор на УКЛО,
што дополнително оди во прилог кон добрите
врски меѓу двете установи.

Директорот на Шпакркасе банка, Глигор Бишев,
се осврна на можностите што им стојат на
располагање на студентите на УКЛО, пред сé
оние од Економскиот и Правниот факултет, како
високообразовни институции кои се
најблиските со дејноста на оваа финансиска
компанија. Покрај отвореноста на Банката за
практична настава, Бишев нагласи дека тоа е
обостран бенефит не само за потписниците туку
најмногу за студентите кои како и сите млади
луѓе се желни да се соочат со предизвикот за
примена на стекнатото знаење
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Настанот се случи на 20 септември 2016 година,
во Ректоратот на УКЛО, во присуство на
генералниот директор на Шпаркасе банка,
Глигор Бишев и ректорот на УКЛО проф. д-р
Сашо Коруновски, како и тимовите на нивните
најблиски соработници.

На средбата, се промовирани и другите пакети
на Банката наменети за студентите на УКЛО.
Имено, Шпаркасе банката нуди можности за
апликација во пакетот за Југоисточна Европа со
едногодишни студии во Грац, што е наменет за
најдобрите студенти. Во понудата и бенефитите
за млади се нудат и други поволности, како и
финансиска помош за поддршка на студии,
студиски престои и слично.
Потпишувањето на меморандумот за соработка
помеѓу УКЛО и Шпаркасе банката претставува
уште еден пример за успешно поврзување со
деловниот свет, бизнис секторот и воопшто
градење нови релации со опкружувањето.

.
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ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ
TERRA MED
Во рамки на меѓународната соработка на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
значаен дел зазема проектот „Проценка на
деградација на почвата и рехабилитациони
с т р а т е г и и з а п л а н и р а њ е н а од р ж л и в о
искористување на на земјиштето“ познат под
акронимот TERRA MED, реализиран од страна на
Факултетот за биотехнички науки. Помеѓу
позначајните проектни активности од овој
проект од ИПА Програмата за прекугранична
соработка на Македонија и Грција, се вбројуваат
неколкуте настани кои имаа за цел да ја
запознаат научната, но и пошироката јавност со
резултаите од истражувањата спроведени во
рамки на проектот.

Во организација на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ и Факултетот за биотехнички науки –
Битола, на 22 август 2016 се одржа Инфо ден за
проектот на кој најпрво се обрати ректорот на
УКЛО проф. д-р Сашо Коруновски, кој се осврна
на континуираното учество на Универзитетот во
меѓународни проекти финансирани од страна
на ЕУ, во чиишто рамки припаѓаат и проектите од
ИПА програмата за прекугранична соработка.
Присутните имаа можност да слушнат повеќе
информации за текот на проектот којшто опфаќа
низа активности поврзани со заштитата на
животната средина презентирани од страна на
м-р Иван Кунгуловски – проектен координатор,
проф. д-р Џоко Кунгуловски, логистички експерт,
проф. д-р Трајче Стафилов – екстерен научен
експерт и доц. д-р Мила Арапческа – член на
проектниот тим.
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На 30 август 2016 година во Битола во рамки на
п р о е к т о т б е ш е од р ж а н а м е ѓ у н а р од н а
конференција. На настанот организиран од
с т р а н а н а Ун и в е р з и тетот „ С в . К л и м е н т
Охридски“ и Факултетот за биотехнички науки –
Битола, покрај членовите на проектниот тим од
нашата земја, учествуваа и претставници на
останатите проектни партнери од Универзитетот
Аристотел во Солун и Регионот на Централна
Македонија. Најпрво, присутните ги поздрави
проректорот за наука на УКЛО проф. д-р
Елизабета Бахтовска, која се осврна на
континуираното учество на Универзитетот во
меѓународни проекти финансирани од страна
на ЕУ, во чиишто рамки припаѓаат и проектите од
ИПА програмата за прекугранична соработка.
Покрај неа, свое воведно обраќање имаше и
проф. д-р Љупче Кочоски, декан на Факултетот
за биотехнички науки кој ја потенцира важноста
на проектните резултати и можноста за
Факултетот да се стави во служба на заедницата
преку заштита на животната средина.

Во рамки на настанот беше одржан и трет
состанок на проектните партнери на којшто беа
договорени заедничките проектни активности.
Како последна значајна активност вреди да се
спомене и меѓународната конференција, во
организација на проектните партнери од Грција,
одржана на 28 септември 2016 година во Солун.

На Конференцијата, покрај домаќините, учество
зедоа и претставници и членови на проектниот
тим од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ и
Факултетот за биотехнички науки – Битола. Во
рамки на Конференцијата свое обраќање имаше
проректорот проф. д-р Марјан Ангелески, кој го
изрази своето задоволство што Универзитетот е
партнер во меѓународни проекти финансирани
од страна на ЕУ, во чиишто рамки припаѓаат и
проектите од ИПА програмата за прекугранична
соработка и притоа ја истакна заложбата на
УКЛО за продлабочување и зацврстување на
меѓународната соработка.

УКЛО учесник во твининг проект
На 13 септември 2016 година претставници на
Министерството за образование и наука и
странски експерти, претставници на проектниот
конзорциум на твининг проектот „Развивање на
соработка помеѓу високообразовните
институции, приватниот сектор и релевантните
органи“ во просториите на Делегацијата на

Проектот се имплементира од страна на
конзорциум во којшто членуваат
Министерството за национално образование,
високо образование и истражување на
Франција и Министерството за вработување и
учење на Северна Ирска, Велика Британи
Проектната цел е подобрување на квалитетот на
високото образование, преку зајакнување на
институционалните капацитети и врските
помеѓу високообразовните институции и
пазарот на трудот. Подетално, проектот
„Развивање на соработка помеѓу
високообразовните институции, приватниот
сектор и релевантните органи“ е дизајниран да
овозможи зголемување на можностите за
вработување на дипломираните студенти,
оценување на применливоста на студиските
програми од високообразовните институции на
пазарот на трудот и нивно реформирање,
п од о б р у в а њ е н а ф у н к ц и о н а л н о с т а н а
универзитетските кариерни центри и
заживување на универзитетските одбори за
соработка и доверба со јавноста.

септември 2016

Присутните имаа можност да проследат повеќе
информации за различните апсекти на проектот
и неговата апликативна димензија при
заштитата на животната средина презентирани
од страна проектните партнери. Со своја
презентација за проектните резултати се обрати
и доц. д-р Мила Арапческа – член на проектниот
тим, која се задржа на конкретните активности
преземени од страна на Факултетот за
биотехнички науки и УКЛО. По завршувањето на
Конференцијата, проектниот тим и партнерите
го одржаа и четвртиот проектен состанок.

Европската унија во Скопје, го означија
почетокот на неговата реализација. На
воведниот настан беа присутни и претставници
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола, со оглед на тоа што корисник на
проектот е Министерството за образование и
наука на Република Македонија, но како
индиректни корисници и активни
партиципиенти се јавуваат сите универзитети во
земјата.Овој твининг проект е одобрен од
Европската унија во рамките на Инструментот за
претпристапна помош од областа на високото
образование за нашата земја.
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Мастер дипломи на втората
генерација студенти од МБА програмата,
Франклин универзитет

септември 2016

Во Министерството за образование на наука, на
16 септември 2016 година на пригодна
свеченост се доделени дипломи на втората
генерација магистри на Франклин
универзитетот од Охајо, САД како резултат на
воспоставената соработка со Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола.
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На настанот покрај високи претставници од
МОН, присуствуваше ректорот на УКЛО, проф. др Сашо Коруновски, претставникот на Франклин
Универзитетот од Охајо, проф. д-р Коди Кенл
како и директорот на МБА студиите во РМ,
Никола Димески. Тие изразија задоволство од
взаемната соработка преку којашто во нашата
земја се едуцираат квалификувани магистри
коишто ќе се стекнат со американска диплома.

Соработката трае неколку години и притоа ова е
втора генерација запишани студенти којашто со
поддршка на владини стипендии успешно ги
заврши студиите на програмата за Бизнис
администрација што, со учество на академски
кадри од УКЛО, се реализира на Економскиот
факултет.

ТРКАЛЕЗНА МАСА
ПОСВЕТЕНА НА
СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

филозофијата на св. Климент Охридски“,
излагањето на доц. д-р Мирјана Ристовска:
„Делото на св. Климент Охридски од аспект на
ораторството и правото“ како и рефератот на д-р
Анета Ангелевска посветен на: „Похвалното
слово на четиридневниот Лазар и Похвално
слово за пророк Илија од св. Климент Охридски
–атрибуција, вторичност на верзијата, авторска
редакција“
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Настанот беше заокружен со дебата во која
учествуваа и студенти на УКЛО, а притоа
ректорот Коруновски, во својство на модератор
на овој исклучително успешен настан, ќе
резимира дека рефератите, презентациите и
дискусиите ги оправдаа целите на настанот
односно го предизвикаа потребниот интерес не
само заради актуелноста на темата во оваа
јубилејна година туку исто така заради
оригиналноста во научниот пристап кон
н а с л ед с т в о т о н а с в . К л и м е н т од н о с н о
отвореноста во научниот дискурс да се
проговори за човекот и светителот, градителот,
учителот, ораторот и сé она што во една личност
го обединува првиот оригинален словенски
писател, основачот на Првиот универзитет на
Балканот. Во прилог на многустраниот придонес
на св. Климент Охридски, и неговото историско
значење што ги надминува словенските земји и
народи, како и посебниот печат во
цивилизацискиот развој зборува и интересот,
мотивираноста и присуството на странските
истражувачи и познавачи на оваа тематика.

ТРКАЛЕЗНА МАСА

Во присуство на реномирани учесници од
земјата и странство, научни познавачи на ликот
и делото на св. Климент, на 26.09.2016 година во
Ректоратот на УКЛО се одржа Тркалезна маса во
чест на св. Климент Охридски.
Главни воведничари на тркалезната маса беа
еминентните слависти: проф. д-р Себастијан
Кемпген од Универзитетот во Бамберг,
Германија и воедно почесен професор на УКЛО,
проф. д-р Виторио Томелери од Универзитетот
М а ч е р а т а , И т а л и ј а и п р о ф . д - р Ро м а н
Николаевич Кривко, национален истражувач од
Универзитетот во Москва, Русија. Нивните
реферати и презентации што ги опфатија
темите: „Гробницата на св. Климент во контекс
на дигитализацијата во хуманистичките науки“,
„Климент Охридски помеѓу западно –
словенската и источно-словенската
химнографија“ и „Св. Климент Охридски и
регионалните вариетети на стариот
црковнословеснки јазик“ предизвикаа
исклучителен интерес и беа проследени со
соодветна дискусија од присутните гости и
излагачи.
Со квалитетни презентации и согледувања
втемелени на сопствени истражувања и научни
анализи настапија и професорите од УКИМ,
еминентните научни работници: проф. д-р Илија
Велев со темата: Свети Климент Охридски како
основач на охридската духовна и книжевна
школа од аспект на актуелните за тоа време
социолошки, духовни и општо цивилазициски
придобивки“, проф. д-р Емилија Црвенковска
којашто се осврна на „Јазичните особености
како фактор за локализација на Климентовоата
школа“ и доц. д-р Тони Филипоски со темата: „
Св. Климент Охридски, појавата и
распространестоста на неговиот епитет“.
Не помалку значајни беа и излагањата на
професорите и претставниците на
универзитетот односно градот домаќин: проф.
д-р Валентина Гулевска чија презентација беше
посветена на: „Некои лексички особености во

ВО ЧЕСТ НА
СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ
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МОЗАИК

ПРИГОДЕН
НАСТАН
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Откриен мозаик со
логото на УКЛО

Во рамките на Програмата за одбележување на
значајниот јубилеј, меѓу бројните настани
п о с е б н о с е и с т а к н у в а о т к р и в а њ е то н а
партерниот мозаик поставен во дворот на
Ректоратот пред споменикот на свети Климент.
Чинот на свеченото откривање се случи на
21.09.2016 година пред комплетното
раководство на УКЛО, повеќе студенти, декани и
други академски кадри и гости меѓу кои
Академик Газанфер Бајрам и останатите
учесници во овој уметнички проект.
Во обраќањето до нив, по повод пригодата,
ректорот, проф. д-р Сашо Коруновски истакна
дека: „... Ова место кое веќе има своја
историја, со споменикот на св. Климент, инаку
дело на академскиот вајар Драган Поповски
Дада, е надополнето со уште една уметничка
творба.
Станува збор за мозаикот кон чие откривање
наскоро ќе пристапиме и којшто е резултат
на Работилницата за изработка на мозаици
што, за студентите на УКЛО под
менторство на нашиот уважен академски
сликар и мозаичар Газанфер Бајрам, ја
организиравме во Охрид, во летниот период.
Во прилог на синергијата што беше нашата
и д е ј а в о д и л ка п р и ко н ц и п и р а њ е т о н а
програмата за одбележување на јубилејот,
доволно зборува и фактот што
активностите за овој, ако така може да го
н а р е ч а м „ о р и г и н а л е н п р о е к т“ б е а в о
надлежност на стручен тим од нашата
научна установа, Институтот за
старословенска култура од Прилеп.
Инаку, мотивот на мозаикот, логото на
УКЛО, и самото по себе оригинална замисла на
академскиот сликар и нашиот поранешен
професор Симеон Силјановски е изработено од
природни материјали, како што се камен,
мермер и травертин, а смалди
искористените сина и златна боја се
специјално за оваа намена порачани од
Венеција“.

Академик Газанфер Бајрам за процесот на
работа со студентите изјави дека:
„Оркестрирањето со новопечени мозаичари е
нормално, тешка задача. Но со добрата палка и
раката на диреигентот може да се реализира
добар оркестар. Се трудевме да работиме
добро, но и желбата беше голема и
љубопитноста исто така и традицијата што тлее
во Битола во историското наоѓалиште, нашето
наследство Хераклеја, поттикнува на
размислување да се вратиме кон вредностите
кои треба полека да ги откопуваме, а не да ги
закопуваме“.

Мозаикот којшто пред присутните го открија
ректорот Коруновски и генералниот секретар мр Офелија Христовска е резултат на
креативноста на учесниците во Работилницата студенти од УКЛО и членови од НВО „Астерион 5
“ којашто ги негува старите занаети и уметности.

Откриен мозаик со
логото на УКЛО

ПРИГОДЕН
НАСТАН

МОЗАИК

На сите нив, за нивните залагања, за нивната креативност и оригиналност презентирана во уште два
мозаици реализирани за време на работилницата - со логоата на ИСТК и ФТУ, им се доделени пригодни
сертификати за учество. Работилницата за изработка на мозаици е уште еден настан од богатата палета
активности по повод јубилејот 1100 години од упокојувањето на св. Климент што се дел од националната
Програма. Учесници во Работилницата за изработка на мозаици беа Мирослав Трпкоски, Николче
Митриќевски, Емилија Грозданоска, Мирјана Георгиева, Александра Јовчевска, Анастасија Андрееска,
Елена Андрееска, Бојан Трпкоски, Тодор Ѓорески.

септември 2016
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ВПЕЧАТОЦИ

МОЗАИК

Откриен мозаик со
логото на УКЛО

Мирослав Трпкоски:
На Работилницата за мозаици си поминав преубаво. Се заблагодарувам за можноста да бида член на
екипата што работеше во Охрид, задоволен сум од комплетната организација која мора да кажам дека
беше перфектна. Самото учество во Работилницата и техниките на изработка за мене лично беа нешто
ново и многу, многу интересно.

Бојан Трпкоски:
Во изработката на мозаикот којашто траеше 12 дена, од 09.08.2016 до 21.08.2016 учестувавме 8 студенти
од кои 6 од Технички факултет од Битола.
Бевме предводени од еден од најдобрите професори за изработка на мозаици во нашава Република,
професорот Газанфер Бајрам и неговите асистенти од Институтот за старословенска култура Орце Петров
и Христијан.
Изработката се одвиваше групно и секој од нас имаше некаков придонес за финалниот изглед на
мозаикот.
Беше доста интересно но и тешко, бидеќи се работеше со различен вид на камен ( гранит, мермер...), со
смалти стакло и стакло со златна фолија. Имено, од ситните камчиња требаше да формираме една
растерска слика од илјадици камчиња. Но сето тоа се заборава, кога мозаикот ќе се излее и ќе се види
финалниот изглед, што сите нас силно нè израдува и нè прави многу среќни и горди на успехот.
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Меѓународна соработка
БИЛАТЕРАЛЕН
ДОГОВОР

Билатерален договор со
Универзитетот Аристотел од Солун
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
и Универзитетот Аристотел од Солун потпишаа
билатерален договор за соработка. На настанот
што се одржа во Ректоратот на УКЛО потпис на
Договорот ставија двајцата колеги ректори проф
д-р Сашо Коруновски и проф. д-р Периклес
Миткас.
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На пригодниот настан, на 19 септември 2016
година, ректорите во присуство на
раководствата од универзитетите ја истакнаа
заедничката заложба за реализација на
различни форми на академска соработка,
в м р еж у в а њ е , р а з м е н а н а а ка дем с к и и
истражувачки кадри на почетокот, а подоцна
иницирање и на студентски размени, учество во
заеднички проекти финансирани преку
европски фондови и други донации, заеднички
активнности за публикување, истражување,
учества на конференции, тркалезни маси и
други форуми и сл.

Ректорот, проф д-р Сашо Коруновски истакна
дека во основната идеја за соработка лежат
врските помеѓу двата града Битола и Солун
коишто се и историски присутни, но исто така и
во она што значи претходна успешна соработка
в о н е ко и е в р о п с к и Т Е М П УС п р о е к т и и
актуелната регионална соработка во рамките на
ИПА апликациите како и во веќе реализираните
и/или селектираните проекти. Истакнато е исто
т а ка д е ка У К Л О ка ко п о м л а д и п о м а л
универзитет има што да учи од Универзитетот
Аристотел од Солун како една од клучните
вискообразовни установи на Балканот и во тие
взаемни релации на поврзување, УКЛО, како
рамноправен партнер да се вклучи во идни
проекти. Општ впечаток но и заклучок од
средбата е дека со потпишувањето на овој
догоговор се отвораат вратите за поинтензивна
соработка од којашто бенефитот ќе го извлечат и
двата универзитети потписници.

Проф. д-р Периклес Миткас, ректор на
Универзитетот Аристотел од Солун по повод
официјализирањето на соработката нагласи
дека договорот меѓу двете установи ќе се движи
во насока на овозможување партнерски односи
м е ѓ у у н и в е р з и те т и те и ќе п р е тс т а в у в а
надградување на постоечките претежно
факултетски и/или индивидуални релации меѓу
двете академски заедници коиштомпокрај
географската близина ги поврзуваат и многу
други постоечки, но и потенцијални форми на
соработка, слични опкружувања, слични
регионални и локални предизвици.
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СООБРАЌАЈ

МЕЃУНАРОДНА
КОНФЕРЕНЦИЈА

Меѓународна Конференција од
областа сообраќај и транспорт

Техничкиот факултет во Битола, единствена
високо образовна институција во државата која
на сите три циклуси студии едуцира кадри од
областа на сообраќајот и транспортот беше
организатор на I Меѓународна Конференција
„Транспортот во денешното општество“.
( Tr a n s p o r t f o r To d a y ' s S o c i e t y www. sconference.org) одржана во просториите
на Факултетот, од 19 до 21 мај 2016 година.
Станува збор за уште една активност со која оваа
единица на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола ги одбележа двата јубилеја
- 1100 години од упокојувањето на Св. Климент
Охридски и 55 години од формирањето на
Техничкиот факултет.
Во согласност со бројните документи на
Европската Комисија, развојот на дејностите во
рамките на областа на сообраќајот и
транспортот ќе биде насочен кон натамошно
јакнење на нивната суштинска улога во
формирањето на заедничкиот транспортен
простор на територијата на континентот. Истиот
подразбира поделена одговорност на
елементите на системот (превозните средства,
различните учесници во превозот, сообраќајно –
транспортната инфраструктура) во
справувањето со предизвиците
карактеристични за неговиот развој во земјите
од Европа, натамошниот пораст на мобилноста,
загадувањето на животната средина,
загрозувањето на безбедноста.
Во таа насока беше поставена и основната цел на
Конференцијата - Презентација на научни и
стручни достигнувања и размена на искуства во
областа сообраќај и транспорт, имајќи ги во
предвид насоките на развој предвидени со
релевантните глобални документи.
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Долгогодишната и плодна соработка на
Те х н и ч к и о т ф а к у л т е т с о с р о д н и
високообразовни институции од Балканот и
пошироко, беше основа за нивно учество во
ко о р г а н и з а ц и ј а т а н а н а с т а н от. И м е н о ,
академскиот кадар од:
Сообраќаен факултет Белград , Република
Србија
Факултет за Технички Науки Нови Сад ,
Република Србија
Факултет за Транспорт, Катовице, Република
Полска
Факултет за поморство и транспорт, Порторож,
Република Словенија
Сообраќаен факултет Добој, Република Босна и
Херцеговина

зеде активно учество во промовирањето на
Конференцијата, учеството во Програмскиот
Одбор, пишувањето и рецензирањето на
трудовите. Исто така, реномирани научни и
стручни работници од: Македонија, Хрватска,
С л о в а ч ка , Ш в едс ка , Л и т в а н и ј а , В ел и ка
Британија, Јапонија, како членови на Одборот,
придонесоа за квалитетот на пријавените
трудови и конференцијата во целина.

Меѓународна Конференција од
областа сообраќај и транспорт

Полска, се задржа на значењето на логистичкиот
сектор во превозот на стока помеѓу Исток и
Запад.

СООБРАЌАЈ

Едно од обележјата на Конференцијата кое
заслужува посебно внимание е и активното
вклучување на помладите колеги во нејзината
реализација. Станува збор за постерпрезентациите на резултатите од стручните и
научно истражувачките активности на
студентите од различните циклуси на студии.
На website – от на Конференцијата се обајви дека
сите пристигнати трудови ќе бидат претставени
во посебен Зборник, додека дел од нив ќе бидат
објавени во „Хоризонти“ Серија Б,
меѓународното научно списание на
Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола,
лиценцирано во EBSCO базата на податоци.
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Гостувачките предавања, реализирани во текот
на Конференцијата, предизвикаа голем интерес.
Регионалниот менаџер на мрежата CIVINET,
Словенија – Хрватска, г-дин Владо Бабиќ, се
задржа на претставување на поволните
карактеристики на градот Љубљана, (прогласен
за Европски зелен град за 2016 година) пред сé
кога станува збор за можностите за реализација
на еколошки одржлива транспортна понуда.
Презентацијата на активностите на мрежата
CIVINET, Словенија – Хрватска, насочени кон
планирање на одржливата мобилност и
управувањето со сообраќајот беше цел на
второто предавање.

МЕЃУНАРОДНА
КОНФЕРЕНЦИЈА

Во текот на вториот ден од Конференцијата, беа
презентирани интересни теми и различни
пристапи во решавањето на актуелни проблеми
во сообраќајно – транспортната струка. Имено,
предизвиците на процесот на реструктуирање
на железницата во Србија беа претставени од гдин Ненад Кецман, извршен директор на
Железници Србија, додека проф. Aleksander
Sladkowski, од Silesian University of Technology,
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ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЈА

Меѓународна научна конференција
Факултет за безбедност

Во организација на Факултетот за безбедност –
Скопје, од 30 до 31 мај 2016 г. во Охрид, се
одржа 7 Меѓународна научна конференција на
тема Современите трендови на општествената
контрола на криминалот на која учествува над
90 учесници од 10 држави: Македонија, Србија,
Босна и Херцеговина, Бугарија, Црна Гора,
Словенија, Италија, Белгија, Хрватска и Романија
Конференцијата отвори значајни прашања во
врска со безбедноста, човековите права и
контролата на криминалот, кривичната правда и
полициското работење, а фокусот се стави врз
актуелните научни достигнувања во
криминологијата, владеењето на правото,
миграциитe, економската цена на криминалот,
м е ѓ у н а р од н о т о п р а в о и б е з б е д н о с т а ,
геостратешките и геоструктурните
реструктуирања во меѓународниот политички
поредок, како и радикализацијата на
религиозните и етничките групи во контекст на
Блискиот Исток и Балканот.

Од работата на конференцијата, пред сè како
резултат на излагањата на учесниците, нивните
активни дискусии и интензивната меѓусебна
комуникација, произлегоа и заклучоци што
Ф а к ул тетот з а б ез б ед н о с т з а ед н о с о
релевантните научни согледувања ќе ги направи
достапни преку Зборник и ќе ги сподели со
сродните научни институции, органите на
државната управа на Република Македонија и
слчни институции.
Самата конференција претставува
претпознатлив настан што привлекува учесници
од државата и странство и прераснува во
своевиден форум за размена на идеи и мислења
коишто своја примена наоѓаат како во научната
сфера, така и во практичното работење.
На конференцијата свое присуство и активен
придонес зедоа и претставници на државните
органи на Република Македонија,
Министерството за внатрешни работи,
Дирекцијата за заштита на класифицирани
информации, Комората за приватно
обезбедување на Република Македонија, а
поддршка дадоа и Агенцијата за промоција и
под дршка на туризмот на Република
Македонија, како и градот Охрид.
Факултетот за безбедност планира и во иднина
да промовира и иницира активни научни и
стручни дискусии преку организирање
различни форми на соработка.
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Инженерски прстен за студент
од Технички Факултет Битола

ЛАУРЕАТ
НИКОЛИНА ШУТИНОСКА,
Технички факултет - Битола
По завршувањето на средното образование,
размислував кој факултет ќе биде мојот избор.
Се разбира дека втората дилема беше кој ќе
биде универзитетот. Се запишав на Техничкиот
факултет на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ во Битола. Не требаше да помине
долго време за да станам сигурна дека го
направив вистинскиот избор.
Изминатите четири години, за времетраењето
на студиите, брзо ми поминаа. Се надевам дека
н е м а д а з в у ч и ч уд н о а к о р е ч а м д е к а
студирањето ми беше лесно, но тоа не се должи
на површниот пристап кон студирањето, туку на
мојот однос кон стекнувањето знаења и
вештини кореспондираше со зацртаните цели .
.

на професорите и останатите лица вклучени во
процесот на студирање: преку нивниот
непосреден однос со студентите да овозможат
висок степен на усвојување на потребните
знаења и вештини.
Покрај тоа, процесот беше ефикасен и заради
можноста за работа во помали групи што од
своја страна овозможува можност за добивање
соодветен одговор на поставените прашања од
страна на студентите и расчистување на
теоретските и практичните дилеми уште во текот
на предавањето. Се разбира дека тоа не ја
исклучуваше можноста од редовни контакти со
професорите и по одржувањето на
предавањата, односно факултетот на тој начин
овозможуваше во секое време да има настава
што јас би ја нарекла консултативна настава со
студентите.
Заради таквиот начин на студирање, ми
остануваше доволно слободно време за
дружење и соработка со колегите, разговори и
прошетки по наставата, заеднички вечерни
забави и релации со колегите студенти од
другите места од земјата, сместени во во
студенскиот дом.
По завршувањето на студиите со задоволство
констатирам дека од овој универзитет како
трајна придобивка ми останува стекнатото
знаење, безброј убави спомени, многу
познанства, неколку доживотни пријателства и
три награди, меѓу кои и инженерскиот прстен, со
кој, да не звучи нескромно, особено се гордеам
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На церемонијата во манастирскиот комплекс
„Св Наум Охридски“ во Охрид што се одржа на
20.16.2016 година присуствуваше
раководството на Универзитетот и деканатска
управа на Техничкиот факултет.
Настанот се одржа по 13 пат во организација на
Инженерската институција на Македонија и
Комората на овластени архитекти и инженери

ЛАУРЕАТ

Николина Шутиноска, од Tехничкиот факултет
во Битола е меѓу најдобро дипломираните
студенти од техничките науки во Република
Македонија, добитник на виското признание
Инженерски прстен.
На традиционалната манифестација што се
одржува под покровителство на претседателот
на државата, Ѓорге Иванов, студентката од УКЛО,
Николина Шутиноска и уште 11 нејзини колеги
имаа чест да го добијат Инженерскиот прстен
што претставува поттик за изучување на
инженерството и е во насока на формирање
квалитетен инженерски подмладок.

ИНЖЕНЕРСКИ
ПРСТЕН
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МЕЃУНАРОДНА
СОРАБОТКА

Отпочната соработка на ИСК
со Универзитетот од Бамберг
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ИНИЦИЈАТИВА

Отпочната соработка на ИСК
со Универзитетот од Бамберг

25

Продолжувајќи ги напорите за негување и
продлабочување на долгогодишна соработка со
Ото Фридрих Универзитетот во Бамберг, Сојузна
Република Германија, Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола во континуитет
презема активности за вмрежување на
единиците и придружните членки. Една таква
иницијатива е започната со Институтот за
старословенска култура од Прилеп.
На 27.05.2016 година во Институтот, во
организација на Канцеларијата за меѓународна
соработка, остварена е средба меѓу делегација
од Универзитетот Ото Фридрих од Бамберг
п р ед в оде н а од п р о р е к то р от п р о ф . д - р
Себастиан Кемпген и директорката д-р Ели
Луческа и др. вработени во Институтот. Приемот
на гостите: студенти, магистранти, докторанти и
доценти од Катедрата за славистика при
Универзитетот во Бамберг измина во срдечна
атмосфера. На средбата, проректорот, проф. д-р
Кемпген, воедно почесен професор на УКЛО,
преку советникот за меѓународна соработка д-р
Валентина Илиева, ги предаде на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ - Битола резултатите од
заедничкиот проект „Дигитализација на
културно наследство“. Станува збор за натписите
на столбовите во манастирот Св. Наум во форма
на електронски запис, со цел истите да станат
достапни за науката во Република Македонија

што оди во прилог на фактот дека
дигитализацијата на културното наследство е
важен сегмент за чување и презентирање на
културно наследство во Република Македонија.
На средбата беа проследени две презентации
од страна на професорот Кемпген, од кои првата
во врска со научните откритија на докази за
словенската писменост и нивната
дигитализација, а втората, за проектот со
н а с л о в : „ Д и г и т а л и з а ц и ј а н а к ул т у р н о
наследство. Натписите на столбовите во
манастирот Св. Наум“.
Институтот за стрословенска култура во знак на
благодарност за отпочнатата соработка со „Ото
Фридрих“ Универзитетот во Бамберг, за
Катедрата за славистика подари вредни книги и
публикации од сопствената издавачка дејност, а
средбата е заокружена со заложба двете
институции да се вклучат поангажирано, во
реазлизација на нови, заеднички проекти.
Постетата на германската делегација на ИСК
доби значителна афирмација и на
Универзитетот во Бамберг (h ps://www.unibamberg.de/slavling /newsslavling/ar kel/buchgeschenk-aus-makedonienfuer-die-uni-bamberg /,) при што, покрај
посебната благодарност кон УКЛО и ИСК заради
покажаното гостопримство, впечаток остава
посебниот третман коjшто им се придава на
нашите, македонски книги и изданија, од страна
на еден германски универзитет.

Mеѓународен студентски
настан
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Во периодот од 5 до 7 јуни 2016 година во
организација на Факултетот за безбедност Скопје и канцелариите на германската
фондација „Конрад Аденауер“ во Македонија и
Грција на две локации - на Факултетот за
безбедност и во градот Гевгелија се одржа
МЕЃУНАРОДЕН СТУДЕНТСКИ НАСТАН на тема
„Migra on on the Balkans: Common security
challenges and Ways to cope with the prolonged
crisis“. На настанот учество зедоа професори и
студенти од УКЛО и тоа од Факултетот за
безбедност и од Правниот факултет, но и од
факултети од Солун Факултетот за политички и
е ко н о м с к и н ау к и п р и Ун и в е р з и тетот
„Аристотел“ и Сити колеџот (при Универзитетот
од Шефилд) како и претставници од
невладиниот сектор од Македонија и Грција.
С п о р ед п р ет ход н о у т в рде н а п р о г р а м а ,
излагањата на професорите и претставниците
од НВО секторот се одвиваа на англиски јазик.
Покрај официјалниот почеток и обраќањата на
званични претставници на инсититуциите, за
учесниците најпродуктивен дел беа е петте
тематски студентски работилници.

МЕЃУНАРОДЕН НАСТАН

Mеѓународен студентски настан

СТУДЕНТСКИ
АКТИВИЗАМ

26
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СТУДЕТСКИ АКТИВНОСТИ

СТУДЕНТСКА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ИАЕСТЕ Локален
Комитет- Битола

Летна ИАЕСТЕ рецепција или
активно ИАЕСТЕ лето
Л е т н а т а р е ц е п ц и ј а в о м е ѓ у н а р од н а т а
организација ИАЕСТЕ претставува еден од
најважните настани во текот на годината,
којашто бара активно вклучување на
членствотона ИАЕСТЕ при Локалниот Комитет од
Битола. Ова лето ИАЕСТЕ ЛК Битола беше
домаќин на 5 практиканти од странски земји, и
тоа Михаил и Јарослав (Полска), Моеко
(Јапонија), Доминика (Чешка) и Александра
(Словачка). Активно работејќи тие, и оваа
година, на странските студенти им обезбедија
услови за пракса на странските студенти во пет
фирми во Пелагонискиот регион и тоа во
согласност со нивните студии.

Стаува збор за: Микросам А.Д. Прилеп, КП
Нискоградба, ЈКП Водовод, ЈП Македонски
шуми и Технички Факултет Битола. За време на
п е р и од о т 3 0 ј у н и - 2 5 а в г у с т 2 0 1 6 , в о
претпријатието Водовод пракса извршуваше
практикант од Полска, кој стекна работно
искуство работејќи во лабораторија но и на
терен. Тој имаше можност да ја набљудува
шемата на системот за снабдување со вода на
Битола и околните села, процесот на
прочистување на водата, земањето примероци
на прочистена вода од одредени места во
градската мрежа, проценувањето на остатоци
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од хлор во водата, како и применети методи за
хемиска и микробиолошка анализа на водата,
согласно Кодот за безбедна вода за пиење.
Целокупниот пристап на практикантот кон
задачите што му беа дадени беше со доста
ентузијазам и тој покажа длабоко разбирање за
проблемите поврзани со прочистувањето на
водата и анализите. Се надеваме дека
искуството стекнато во нашата компанија ќе му
п о м о г н е з а п р о ш и р у в а њ е н а н е го в и т е
познавања во областа на снабдувањето на
градските општини со вода.”

ИАЕСТЕ Локален
Комитет- Битола

Преку летниот период, покрај можноста за
извршување пракса, странските го-сти се
запознаваат и со локалната култура, традиција и
начин на живеење.

септември 2016

Во оваа „друга агенда„ е запознавање со
богатото културно-историско наследство преку
посетите на Хераклеја и музејот на град Битола,
уживање во природните убавини на Пелистер,
тука се секојдневните прошетки низ познатиот
Широк сокак и Старата чаршија за нашите гости.
Со еден збор, - доживувања што сигурно долго
ќе ги паметат. И не само во Битола.

Се организираат настани низ целата земја како
што се: посета на Галичката свадба, викенд во
Охрид, присуство на концерти и др. културни
настани, посета на околните градови, но секако
и заедничките дружења на коишто гостуваа
членови на ИАЕСТЕ Македонија како и други
странски практиканти. Забава, шетање,
дружење, нови пријателства стекнати секаде
низ светот ... животно искуство е она што го нуди
ИАЕСТЕ Или: куфер полн искуства!

СТУДЕТСКИ АКТИВНОСТИ

Дел од Извештајот за извршената
пракса Михаил Кузмински

СТУДЕНТСКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
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Wageningen University, Холандија
Денот поминaт во Холaндијa, во држaвaтa „под
морето“, во држaвaтa каде што сé ти мирисa нa
лaле и каде студирaш во нaјпрестижниот
универзитет во Холaндијa е сон нa секој студент.
Јaс сум Дaнилоски Дaвор, студент нa Мaстер
студии на Отсекот за Квaлитет и безбедност нa
хрaнa нa Технолошко – техничкиот фaкултет.
Овaa годинa зaедно со мојaтa колешкa Мaринa
Релушкоскa отидовме нa „Третa Зимскa Школa –
Зaкони во хрaнa“ којашто се одржа во
Wageningen University, Холaндијa.

септември 2016

СТУДЕТСКИ ИСКУСТВА

РАЗМЕНА
НА СТУДЕНТИ

Еден ден во Центaрот
нa нaуките зa хрaнa

Во период од пет денa (01 – 05 февруaри 2016) ги
збогативме нaшите знaењa во облaстa нa
Нутриционизмот и инженерингот нa хрaнa и ги
разбивме илузиите декa Мaкедононијa немa
добро обрaзовaние, зaтоа што покажавме дека
степенот на знаење на оние кои сaкaaт дa знaaт
и учaт во ништо не заостанува зад она ниво на
странските студенти. Нaучивме многу нови
рaботи зa хрaнaта, за тоа кaквa хрaнa нè
опкружувa, кaко дa рaботиме со европски,
aмерикански и кинески стaндaрди зa хрaнa и
што знaчи дa се имa прaксa во текот нa студиите.
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Wageningen University е еден од светско
реномирaните и нaјдобри универзитети во
светот во облaстa нa “Живот и земјоделски
нaуки“ во чијшто дел се нaоѓaaт нaуките зa
хрaнa, нутриционизaм, квaлитет нa хрaнa,
прехрaнбенa технологијa и биотехнологијa.
Универзитетот изобилувa со прекрaсни
aмфитеaтри, лaборaтории, опремa и литерaтурa
зa своите студенти.

Овaa школa беше нaвистинa едно прекрaсно
доживувaње, искуство и богaтство зa сите нaс
интернaционaлни студенти. Учествувавме
студенти од 30 нaционaлности и се стекнaвме со
с в е т с к и п р и з н a т с е р т и ф и к a т и 2 EC T S .
Предaвaњaтa ги одржуваа интернaционaлни
експерти специјализирани за оваа област.
Би сaкaле дa се зaблaгодaрaмe нa фaкултетот
каде што студирaмe за стекнатите знаења кaко и
на нaстaвниот кaдaр зa добиените препораки.
Исто така, големa блaгодaрност и дo м-р Розитa
Вaскоскa којa како порaнешен студент нa
Wageningen University ни помогнa во давањето
нaсоки и ни отвори новa врaтa кон нaуките зa
хрaнa.
Дaнилоски Дaвор

Планинарска тура
Неолица 2016

v

Впечатоци
проф. д-р Валентина Гулевска
Запознавајќи ја природата, ние всушност, се
з а п о з н а в а м е с е б е с и . То к м у з а т о а ,
планинарењето не го доживувам само како
облик на физичка активност, туку, пред сè, тоа за
мене претставува допир со убавините на
природата. Планината нè учи на трпение и
истрајност, нè учи да бидеме позитивни, ги
зацврстува нашите врски со пријателите, нè
релаксира. Во тој контекст, искачувањето на

Неолица за мене претставуваше вистинско
доживување. Уживав во прекрасниот планински
пејзаж и чистиот воздух, во дружењето и
опуштените разговори со колегите, па и покрај
вложениот физички напор, се чувствував
исполнета со нови сили и со задоволство.
проф. д-р Мирослав Гвероски
Поканата од Универзитетот за еднодневно
планинарење до планинарскиот дом Неолица
на Пелистер ја прифатив без двоумење со оглед
на тоа дека последниве години поактивно се
бавам со планинарење на околните планини во
Прилеп, односно повеќе со полупрофесионално
возење на велосипед. Тоа пред сé беше еден
возбудлив и интересен настан од повеќе
аспекти. Прво би ја спомнал беспрекорната
организација од Ректоратот и лицата задолжени
за оваа тура. Дружењето со колегите од
Ректоратот и другите факултети беше прекрасно
и ни овозможи да разговараме за теми што нé
оддалечуваат и ослободуваат од секојдневните
обврски во работата. Пределот на Пелистер што
го поминавме како и патеката изобилуваат со
живописни пејсажи, бујна зазеленета вегетација
во пролет, поглед кон Пелагонија. Дружењето и
убавината на планината овозможија без
поголема мака и проблеми да ја поминеме
патеката до домот. Исто така и пречекот и
одморот околу домот ги искористивме за
дополнителни размени на искуства од други
вакви планинарења, а се договоривме и за
наредни искачувања на други планини.

септември 2016

Оваа активност планирана е да прерасне во
традиција и веќе во месец септември се планира
искачување на месноста Трескавец која се наоѓа
над градот Прилеп.

НЕОЛИЦА

Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола
(УКЛО) во низата на спортски активности што ги
организираше по повод јубилејот 1100 години
од упокојувањето на својот патрон, како
завршна манифестација организираше
Планинарска тура до Планинарскиот дом
„Неолица“ кој се наоѓа на 1440 метри надморска
висина. Во оваа тура која се одржа на 28.05.2016
година (сабота) учество зедоа поголем број
студенти и вработени во Универзитетот како и во
неговите единици. За сите учесници УКЛО
имаше обезедено оброци и напитоци.

СПОРТСКИ
АКТИВНОСТИ
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