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4-5. СВЕЧЕНА АКАДЕМИЈА
(Прослава на УКЛО)
Свечена Академија Патронен ден на УКЛО
6-7. СВЕЧЕНА СЕДНИЦА
(Прослава)
Одржана свечена седница на Универзитетскиот
сенат
8. ПРОМОЦИЈА
(Доктори на науки)
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12-16. НАСТАНИ, СЛУЧУВАЊА,НОВОСТИ
(Инфо)
17-19. СТУДЕНТСКА АГЕНДА
(Најинспиративни асистенти)
Најинспиративни асистенти
20. МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
(Факултет за безбедност)
Меѓународна научна конференција- Факултет за
безбедност
21. НАУЧНА НАГРАДА
(Врвни достигнувања)
Одржан прием по повод високата сведска
награда на професорот Миодраг Лабовиќ
22-23. УКЛО ФМ
(Шест години УКЛО ФМ)
Шест години УКЛО ФМ
24-25. УКЛО ФМ
(Соработници)
Соработници на УКЛО ФМ
26. МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА
(Младинско информирање)
Потпишан меморандум за соработка за
младинско информирање

Почитувани пријатели на Универзитетското
гласило
Доследни на определбата да ги пренесеме и
забележиме настаните кои придонесуваат
за афирмација на Универзитетот, новиот
број на весникот вклучува написи за
активности кои концидираа со
заокружувањето на една успешна
календарска година.
2016 година беше во знакот на големиот
јубилеј, 1100 години од упокојувањето на
Св. Климент и во таа насока ги бележиме
завршните чествувања со кои УКЛО беше
дел од настаните и проектите од
националната програма за јубилејот и
секако, сопствената, посебна програма, со
која се надополни големото чествување.
Во низата успеси на студенти и академски
кадри на УКЛО што ќе најдат свое посебно
место во најновиот број на Универзитетски
глас, ја пренесуваме и желбата на Ректорот и
раководството на УКЛО пренесена преку
новиот состав на Универзитетскиот сенат.
Тоа се желби за поголеми успеси во идниот
период и верување дека поединечно и
заедно, студентите и пред се, вработените
на УКЛО целосно ќе ги вложуваат
потенцијалите и капцитетите што ги
поседувааат, со цел УКЛО, како наш,
заеднички дом, континуирано да се
подобрува и надградува за да стане
синоним на постојан квалитет во
високообразовниот простор на нашата
држава и пошироко.
Со почит, од Редакцијата
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ПРОСЛАВА НА УКЛО

СВЕЧЕНА
АКАДЕМИЈА

Свечена Академија
Патронен ден на УКЛО

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
на 2.12.2016 година одржа свечена Академија по
повод Патрониот ден. Со оваа централна
манифестација УКЛО ги заокружи бројните
настани и активности со коишто во текот на 2016
година го чествуваше големиот јубилеј - 1100
години од упокојувањето на патронот. Во својата
инспиративна реч, ректорот проф д-р Сашо
Коруновски зборуваше за универзалните, трајни
вредности во животот на св. Климент како дел од
светското цивилизациско наследство. Тој се
осврна и на она што денес е препознатлив
идентитет на УКЛО како и на предизвиците со кои
Универзитетот ќе се соочува во својот иден
развој:

„...Патронот, со своето дело, засекогаш
вткаено во македонската писменост како
најцврст дел на она што е столб на
македонската самобитност, со својата
исклучителна учителско-просветителска
мисија како автор на многу поучни житија,
похвални слова и други дела денеска ни станува

поблизок од кога било - тоа е таа далечна
нишка преку којашто се поврзуваме низ
еоните на историјата сè до нашата
секојдневна мисија на образување, учење на
младите како есенција во делувањето на секој
Универзитет.
Секоја генерација има своја борба. Борбата на
св. Климент Охридски е со неписменоста,
незнаењето и духовното и интелектуално
слепило.
Денес, ние имаме писменост, имаме знаење,
имаме информации.
Утре, некои нови генерации ќе бидат многу
подалеку од она што претходните биле, од
она што сме денес.
Но, низ еден природен процес врз којшто
немаме никакви влијанија, којшто тече
независно од нас, постојано и постојано
секоја генерација остава трајно наследство
зад себе за да наредната се потпира на тие
трајни вредности Врската е силна, но силна е
и потребата за одговорност,
трудољубивост, посветеност, волја за
акција, личен и професионален интегритет,
почит кон другите... Мудрост и доблесност,

Патронен ден на УКЛО
Свечена Академија
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Почитувани присутни
За да го разбереш ученикот, треба да се
навратиш и на неговиот учител. Константин
Филозоф рече: „За мене нема ништо поголемо
од учењето. Преку него ќе ја придобијам
мудроста и ќе ги побарам прародителската
чест и богатство“.
Денес, повеќе од 1100 години подоцна, сеуште
хранејќи се од духовната и интелектуална
храна наследена од нашиот голем учител,
повеќе од секогаш имаме потреба да се
навратиме на мудроста што ни е оставена од
свети Климент. Тоа е таа голема порака,
голема вистина што одѕвонува низ вековите
и е еднакво важна и денес, во нашиот
глобализиран свет.
Обраќање на Академијата имаше и
Претседателот на Република Македонија, НЕ
проф. д-р Ѓорге Иванов. Зборувајќи со достојна
почит и внимание за делото на св. Климент тој
направи една опсежна генеза за развојот на
образованието, сместувајќи го, во тие
пошироки рамки македонското образование и
неговите потреби и прилагодувања кон
барањата на третиот милениум.

Настанот што се одржа во Центарот за култура –
Битола, беше збогатен со уметничка програма
во која учество зеде мешаниот хор Butelion
Classics Chorus под диригенство на Лилјана
Трајковска и актерите од Народниот театар –
Битола, Викторија Степановска Јанкуловска и
Петар Спировски коишто интерпретираа
стихови од Тропарот на св. Климент Охридски и
избрани стихови современа поезија. Во
завршниот дел на уметничката програма
одржан е концерт на Владимир Четкар, секстет.
Свечената Академија беше масовно посетена
од видни гости – претставници од институциите
од земјата и странство со кои УКЛО соработува,
бројни академски кадри, студенти и граѓани од
поширокото опкружување.

ПРОСЛАВА НА УКЛО

ка ко в о д е ч к и м о р а л н и п р и н ц и п и ш т о
извираат од длабочината на
светиклиментовите слова, поуки и житија,
но и на кои го посвети животот учејќи ги
другите за да како „добри фиданки од добар
корен“, така мудри и доблесни произлезат од
неговиот универзитет.

СВЕЧЕНА
АКАДЕМИЈА

СВЕЧЕНА
СЕДНИЦА

Одржана свечена седница
на Универзитетскиот сенат
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На 16.12.2016 година по повод Патрониот ден и
јубилејот 1100 години од упокојувањето на св.
Климент одржана е свечена седница на
Ун и в е р з и т е т с к и о т с е н а т. В о з н а к о т н а
традицијата, свечената седница на Сенатот се
одржа во присуство на членовите од Ректорската
управа.

Придржувајќи се кон протоколот на настанот,
во присуство на студенти и вработени на
УКЛО, обраќање пред присутните имаше
ректорот, проф. д-р Сашо Коруновски. 2016- та
беше по многу нешта значајна година за
раководството на Универзитетот. Нема да
зборувам за тоа што беше содржина на
нашето делување и работење затоа што на
почетокот на новата академска година, во
октомври месец воведовме една позитивна ,
нова практика на давање отчет што следи по
реализирана и заокружена академска година и
тој отчет заедно со финансискиот што
следува во февруари месец ќе претставува
званичен документ пред надлежните органи за
нашето функционирање.
Некои активности што се својствени за секој
Универзитет едноставно ги презедовме и им
пристапивме со сета сериозност и
ангажираност и се обидувавме во
континуитет да ги решаваме

Покрај освртот кон изминатата календарска
година и потсетување за повеќе значајни
активности и успеси на студенти и
академски кадар на УКЛО, тој ги додели
традиционалните награди на најдобро
дипломираните студенти во академската
2015/2016 година, конкретно на студентите
кои со својот труд и резултати покажани во
едукацијата го залужуваат епитетот
најдобри, студенти кои во текот на
студиите покажале високи успеси и
резултати. Покрај Пофалници, на најдобро
дипломираните студенти им се доделени
вредносни ваучери за часовници.

Одржана свечена седница
на Универзитетскиот сент

Мобилната апликацијата е бесплатна со иконче
кое го претставува логото на јубилејот и е
развиена за мобилните оперативни системи
Android за Google и iOS (или iPhone OS) за Apple.
Покрај идејата на Ректорот, при осмислувањето
на овој проектот вклучени се неколку
единиците на Универзитетот меѓу кои:
Институтот за старословенска култура од
Прилеп со посебен ангажман на м-р
Александар Василески, од Технички факултет –
Битола, деканот проф. д-р Стојанче Нусев, и
проф. д-р Роберто Пашиќ. Благодарност е
упатена и до Факултетот за туризам и
угостителство, Факултетот за информатички и
комуникациски технологии, пред се, проф. д-р
Илија Јолевски и Здравка Мирческа од
Ректоратот. Инаку, „Патеките на св. Климент“
претставува своевидна материјализација на
свети Климентовиот лик и дело на наша
македонска почва, преку обележување на
местата на неговото дејстување и ширењето на
неговиот култ, и УКЛО очекува Проектот да биде
понуден и како туристички производ.
УКЛО покрај со своја посебна програма, со
бројните настани и проекти што ги
реализираше во текот на 2016 година беше дел
од националната програма за јубилејот
посветен на св. Климент.
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На настанот, промовирана е уште една
значајна активност на УКЛО, проектот
„ П а т е к и т е н а с в . К л и м е н т “. В о
презентацијата и претставување на
проектот, проректорот проф. д-р Виолета
Маневска истакна дека: „Преку трасирањето
на „Патеките на св. Климент“, само физички
го означуваме неговото присуство.
О б ел еж у в а ј ќ и г и м е с т а т а , в р з а н и з а
неговиот живот, за кои не известуваат
неговите житија, но и оние за кои го врзал
народот преку преданијата и легендите,
неговото присуство ќе биде видливо и за
неупатените. Следејќи ги овие патеки,
патниците ќе можат да ја видат Македонија
со поинакви очи, да го почувствуваат
присуството на св. Климент во нејзиниот
пејсаж, во нејзините храмови. Покрај
информативни табли проектот е
комплетиран и со електронската верзија, со
развивање на веб и мобилна апликација,
двојазично, на македонски и англиски, со
можност во иднина да бидат преведени и на
друг јазик.

СВЕЧЕНА
СЕДНИЦА

ДОКТОРИ НА НАУКИ

ПРОМОЦИЈА

Промоција на
доктори на науки

Уш т е е д е н з н а ч а е н н а с т а н г о з б о г а т и
чествувањето по повод Патронатот на УКЛО и
одбележувањето на јубилејот. На 15.12.2016
година во Салата за состаноци на Ректоратот во
комплексот Касарни-Битола, одржана е свечена
промоција на доктори на науки. На настанот на
којшто присуствуваа комплетното раководство на
УКЛО, декани, ментори и најблиски членови на
ка н д ид ат ите, р ек то р от, пр о ф . д - р С а шо
Коруновски изврши промоција на 12 нови
доктори на науки.

Агим Беќири
(Факултет за информaтички и
комуникациски технологии-Битола)
Александар Матески
(Економски факултет- Прилеп)
Шпресим Доми
(Економски факултет- Прилеп)
Алма Пулаха Жила
(Факултет за туризам и угостителствоОхрид)
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Со најновата промоција, до денес, на УКЛО
докторирале 277 доктори на науки.

Наташа Петрова-Поповски
(Педагошки факултет-Битола)
Бисера Костадиновска -Стојчевска
(Педагошки факултет-Битола)
Весна Стојановска
(Педагошки факултет-Битола)
Бардуљ Туши
(Факултет за информaтички и комуникациски
технологии-Битола)
Тања Николовска
(Економски факултет- Прилеп)
Анита Стамнова
(Економски факултет- Прилеп)
Марјана Костојчиноска-Узунчева
(Педагошки факултет-Битола)
Слободан Бундалевски
(Технички факултет – Битола)
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Најдобри студенти
на УКЛО

Умогледен и на проф. др. Гоце Цилев – мојот
ментор. Учителот кој докажа дека вистинскиот
учител не е само учител со дневникот во рака.
Тој е учител во чесноста, во споделувањата, во
насочувањата, истрајноста, доследноста,
работливоста. Жилаво решителен.
Почитувани Учители...уште едно бескрајно
благодарам за вашата несебична рефлексија во
фенотипската слика на мојот професионален
одраз.

ИВАНА ЦРНЕЦ Дипломец на Ветеринарен
факултет
Почитувани Професори...драги гости...
И после 1100 лета Учителот остана Учител,
достоен за спомен и слава. Беше ли тоа заради
габаритноста на мисловниот багаж? Или
можеби...билјурноста на умогледниот визир?
Или...жилавата решеност да се освојат
угорниците. Како и да е...и после 1100 лета, овде
сме, заради него. Почитувани Професори, ќе
бидете ли и Вие запаметени толку долго, толку
силно...
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ДЕНИС АРСОВСКИ, Висока медицинска
школа-Битола, просек 9,17
БИЛЈАНА МОЈАНЧЕВСКА, Технички
факултет-Битола, просек 9,29
ДАВОР ДАНИЛОСКИ, Технолошко-технички
факултет-Велес, просек 9,76
МАЈА НИКОЛОВСКА, Факултет за
безбедност-Скопје, просек 9,86
КЛИМЕНТИНА ЏАВЕРОСКА, Факултет за
туризам и угостителство-Охрид, просек 9,91
МАЈА ЈАНУШЕВА, Педагошки факултетБитола, просек 9,91
ЕВГЕНИЈА ТОШЕСКА, Економски факултетПрилеп, просек 9,94
САЊА ВЕЗЕНКОСКА, Економски факултетПрилеп, просек 9,94
ОЛГИЦА ДЕЈКОСКА, Правен факултетКичево, просек 9,95
ФИЛИП МИТРЕВСКИ, Факултет за
информатички и комуникациски технологии Битола, просек 10,00
ВОСКРЕСА ЈАНКУЛОСКА, Факултет за
биотехнички науки-Битола, просек 10,00
ИВАНА ЦРНЕЦ, Ветеринарен факултетБитола, просек 10,00

Доаѓам од медицинската фела и мојата
благодарница кон оние заради кои сум овде,
влечи генотипска и фенотипска етиологија.
Генотипот е дизајниран во мојот генетски код,
модулиран од родителите. Фенотипската
експресија на благодарницата ја должам на
професорите: Борис Анѓелков – мојот духовен
татко. Учителот кој рамо до рамо со мене, пак и
пак ги освојуваше висините. Габаритен. На проф.
др. Виктор Јанковски – мојот професионален
идол. Учителот кој излезе од стереотипот и вдиша
една нова димензија во научно наставниот
програм.
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ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУДОВИ

ЛАУРЕАТИ

Лауреати
Истражувачки труд и есеј

Eлизабета Стојаноска

Игор Неделковски

Прекрасно е да се добие награда од ваков
карактер, бидејќи со самото тоа се потврдува
дека професорите умеат одлично да го пренесат
знаењето на студентите, но и да нè поттикнат кон
критичко и креативно размислување. Со самото
пишување на еден истражувачки труд се доаѓа до
нови знаења, што мислам дека е многу поголема
награда затоа што така се надоградуваме како
личности, но и како студенти, а исто така се
зголемуваат можностите и за професионално
усовршување. Оваа награда за мене е уште еден
мотив плус да продолжам да го применувам
моето стекнато знаење во пракса.

Моето име е Игор Неделковски. Дипломирав на
Факултетот за Информатички и Комуникациски
Технологии – Битола, профил – Комуникациски
технологии.

Даниела Евтимовска
Освоената награда за мојот прв истражувачки
труд ми дава поттик понатаму да истражувам и
да ги надоградувам моите квалитети,
способности и знаење. Како студент на
електротехничкиот отсек на Технички факултетБитола, наградата за мене е поголема мотивација
и предизвик да изработам повеќе истражувачки
трудови од областа на техничките науки со цел
подобра адаптација на пазарот на трудот после
дипломирањето. Сметам дека со изработување
на повеќе научно-истражувачки трудови,
енергијата, упорноста, амбицијата и
трудољубивоста полесно ќе ја поставам основата
на која ќе се темели почетокот на мојата
професија како електроинженер.
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Минатогодишниот резултат ме мотивираше
уште еднаш да се вклучам на конкурсот за
“Најдобар истражувачки труд” оргранизиран
од Универзитетот “Св. Климент Охридски”. Овој
пат се одлучив да учествувам со трудот на тема
“Безжични сензорски мрежи – програмирање
на сензорски нодови базирани врз Raspberry
Pi”, кој првично се базираше на идејата за се
поголемата застапеност на “Интернет на
нештата”. На последната година од моите
додипломски студии, со моите ценети
професори се одлучивме да работиме и ги
имплементираме токму овој тип на мрежи.
Искуството од минатогодишниот конкурс и
фактот дека со посветеност секогаш се стасува
до саканиот резултат и овој пат ме водеа низ
целиот процес на теорија преплетен со многу
повеќе практична работа.

Биљана Т. Димко

За мене беше вистински предизвик да се
учествува на еден ваков конкурс и да се пишува за
една толку голема личност од нашата културна
историја. Ви благодарам за можноста да
учествувам на конкурсот и Ви изразувам голема
благодарност за моите наградени зборови.
Прекрасна беше можноста да отпатувам во
Битола, да ги доживеам битолската топлина и
гостопримливост кои беа дел и од самиот пречек
и од церемонијата на доделувањето на
наградите. И морам да напоменам дека сум
воодушевена од апликацијата која сте ја
креирале.

Второто освоено место на Конкурсот за
истражувачки труд и есеј распишан од УКЛОБитола ми претставува огромна чест и
дополнителна мотивација и понатаму да се
занимавам со важни личности и прашања од
македонската книжевност и култура. Огромна
радост и задоволство ми причина
проучувањето на ликот и учителската дејност на
Учителот Климент Охридски и верувам дека таа
постапка ме направи и подобар човек.
Наградата ѝ ја посветувам на проф.д-р
Валентина Гулевска којашто во многу наврати
во текот на нејзините предавања по
старословенски јазик, филозофија или етика на
П ед а г о ш к и о т ф а к ул т е т - Б и т ол а н и ј а
и с т а к н у в а ш е в а ж н о с т а н а п р а в и л н о то
учителствување и воспитување на учениците по
урнекот на Учителот Климент, чии особини и таа
ги поседува. Голема благодарност и до УКЛОБитола за дадената можност и простор за
креативната поддршка на неговите студенти.

На крајот, сакам да кажам дека сум горда што
студирам на универзитетот кој го носи името на
св. Климент Охридски, нашиот голем учител и
просветител и се надевам дека во иднина ќе
имаме уште многу можности за да се докажуваме
и да ги прославуваме нашите успеси на полето на
науката и знаењето.

ИСТРАЖУВАЧИ ТРУДОВИ

Марија Ралповска

јануари 2017

ЛАУРЕАТИ

Лауреати
Истражувачки труд и есеј

Вангел Илиевски
Споменот за Учителот е одново и одново
возбудувачки момент. Убаво е, што тие
моменти, и после 1100 години, траат... Уште
поубаво е сознанието, дека група негови
ученици, вљубеници, неуморно ги
реконструираат неговите стапки. Врвејќи по
нив, го оживуваме Учителот. Во овој случај
смртта не е разљуба. Таа е трајна вљуба во него.
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Хидробиолошки завод Охрид и Музејот на
езерото Бива од Јапонија научно ќе
соработуваат
Со посебен Договор потпишан на 17 јануари 2017
година, Хидробиолошкиот завод од Охрид
воспостави научна соработка со Музејот на
езерото Бива од Јапонија. Иницијативата за
потпишувањето на договорот и воспоставување
на научна соработка меѓу двете институции доаѓа
од Амбасадата на Република Македонија во
Токио, со чија подршка беше овозможена и
посетата на јапонската делегација на Охрид.

јануари 2017

НАСТАНИ; СЛУЧУВАЊА; НОВОСТИ

ИНФО

Настани
Новости
Случувања

Од Хидробиолошкиот завод кој е придружна
члернка на УКЛО нагласуваат дека
потпишувањето на Договорот за соработка е уште
еден чекор напред во зајакнувањето на
македонско – јапонската билатерална соработка
во научната област, со кој се овозможува размена
на научни искуства и заеднички проекти меѓу
двете институции.
Предвидено е соработката да се одвива на две
нивоа: научно – истражувачка и музејска. Во
делот на научно-истражувачката соработка ќе се
вршат заеднички испитувања на ретки ендемски
видови и старост на езерата (Охридското Езеро
припаѓа меѓу најстарите и најголеми езера во
Европа, а езерото Бива претставува најголемото
слатководно езеро во Јапонија). За таа цел, во
постојаната поставка во Музејот на езерото Бива
ќе бидат изложени фотографии, историски
артефакти или реплики поврзани со животот на
мештаните како чунови, јадици, мрежи и други
историски предмети поврзани со Охридското
Езеро.
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Меѓународна наградата за Деканот на
Факултетот за безбедност
Виктимолошкото друштво на Србија како
меѓународно респектабилна организација од
областа на виктимологијата, на деканот на
Факултетот за безбедност-Скопје проф. д-р
Оливер Бачановиќ, во Белград, му ја додели
наградата за 2016 година за придонесот во
унапредување на правата на жртвите во
Македонија и целиот регион на поранешна
Југославија . Наградата се доделува на
поединци / индивидуални активисти и
организации коишто со своите постапки и
активности дале голем и долготраен придонес
за подобрување на правата на жртвите и за
постигнување на зацртаните цели.

Професорот Бачановиќ е еден од
втемелувачите на Виктимологијата во
Македонија и е прв кој уште во поранешна
Југославија почнал да го предава овој предмет
на високообразовна институција. Тој активно
соработува со Виктимолошкото друштво на
Србија од основањето како и од сродни
организации и факултети во странство, како и
на едукација на млади професионалци што се
занимаваат со научно истражувачка работа од
оваа област.

В о с в о ј с т в о н а гл а в н и п р е д а в а ч и н а
конференцијата учествуваат повеќе професори
меѓу кои ;Вера Стојчевска Антиќ, Димитар
Пандев, и Ѓоко Ѓорѓевски

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“.

Конференцијата опфати 16 реферати со
учество на претставници од четири држави.
Трудовите дополнително ќе бидат објавени во
посебен Зборник.

НАСТАНИ; СЛУЧУВАЊА; НОВОСТИ

СВЕТИКЛИМЕНТОВИТЕ ПОРАКИ ЗА ЕТИКАТА,
МОРАЛОТ И ВРЕДНОСТИТЕ

ИНФО

јануари 2017

Настани
Новости
Случувања

НУУБ чествуваше за Свети Климент Охридски
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
македонскиот народ туку и за целиот
цивилизациски свет, а со просветлувањето на
народите преку писменост и проповед Св.
Климент оставил длабок белег и во македонската
историја

По повод 1100 години од упокојувањето на
Свети Климент Охридски НУУБ „Св. Климент
Охридски“ – Битола го одбележа патрониот
празник на 06.12.2016. Во салата за промоции,
во присуство на бројни гости, вработени во
НУУБ и читатели чествувањето се одржа
достоинствено, според утврдената програма.

И Неговото блаженство, Архиепископот охридски
и македонски, г.г. Стефан меѓу другото истакн
дека: свети Климент најмногу од сите ученици на
К и р и л и М е т од и ј г о п о н е л т о в а р о т н а
продолжување на сесловенското дело мешу кои
и примарните пораки за етиката, моралот и
вредностите кои се интересни и важни за научна
опсервација и презентирање.
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Настани
Новости
Случувања
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Прва награда за студентите од Правниот
факултет
Проект „Денови на импровизирано судење“
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На 02.12.2016 година во организација на
Правниот факултат при Универзитетот
„Гоце Делчев“ од Штип и Канцеларијата на
ОБСЕ во Р. Македонија, во просториите на
Правниот факултет во Штип се одржа
проектот „Денови на импровизирано судење“,
кој беше од натпреварувачки карактер. На
него учествуваа Правните факултети од
петте државни универзитети во Република
Македонија и тоа: Правниот факултет при
УКЛО Битола, Правниот факултет
„Јустинијан Први“, Правниот факултет при
У ГД Ш т и п , П р а в н и о т ф а к у л т е т п р и
Универзитетот на Југоисточна Европа и
П р а в н и о т ф а к ул т е т п р и Д р жа в н и о т
Тетовски Универзитет.

На овој натепревар студентите од Правниот
факултет Наташа Ласовска, Јулијана
Јошевска, Ивана Ивческа, Бобан Шајкароски,
Никола Димески, Стефан Бужевски, Деспина
Влаќеска, Александар Најдевски, Марина
Илиеска и Дарко Чороловски, заедно со својот
ментор доц. д-р. Никола Тунтевски го освоија
првото место, за што им беа врачени пехар и
плакета, како и поединечни дипломи за
учество во проектот.

Патрициа Борн, професор од Флорида
одржа предавање на ФТУ

На натпреварите „Скопски автобуски хакатон“ и
„Паметна автобуска постојка“ организирани од
Минстерството за образование и наука и
Фондот за иновации и развој истакната е
поддршката која доаѓа од високообразовните
институции меѓу кои и два факултети од УКЛО:
Техничкиот и Факултетот за информатички и
комуникациски технологии.

На 01.11.2016 година, на денот на
осигурувањето во просториите на Факултетот за
туризам и угостителство - Охрид се одржа
предавање од Проф. д-р Patricia Born, професор
н а Ун и в е р з и те тот Фл о р и д а н а тем а
„Управување со катастрофални ризици“.

Според МОН, целта на натпреварот е покрај
изработка на идејни решенија студентите да ги
промовираат иновативните софтверски идеи и
одлуки за дадена проблематика.
Натпреварите во кои учествуваа претставници
од УКЛО се во насока на промоција на
иновациската дејност, поттикнување на
соработката помеѓу научно – истражувачките,
високообразовните институции и бизнис
секторот.

Професорката Born е еминентен истражувач во
о бл а с т а н а к а т а с т р о ф а л н и р и з и ц и од
Соединетите Американски Држави. Таа беше
еден од пленарните предавачи на
Меѓународната научна конференцијата
INSCOSES 2016 која се одржа на 06-07.10.2016 во
организација на Факултетот за туризам и
угостителство.

НАСТАНИ; СЛУЧУВАЊА; НОВОСТИ

ФИКТ и Технички факултет учесници на
значајни настани организирани од МОН

јануари 2017

ИНФО

Настани
Новости
Случувања
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НАЈИНСПИРАТИВНИ АСИСТЕНТИ

СТУДЕНТСКА
АГЕНДА

Најинспиративни
асистенти

Он лајн студентската анкета
спроведена од порталот Факултети.мк.

јануари 2017

На Он лајн анкетата спроведена од академскиот
портал Факултети мк. за тоа кои се
најинспиративните асистенти на државните
универзитети во Република Македонија,
регистрирани се повеќе од илјада одговори и
околу триста предлози. Меѓу нив, почесно место
на нашиот универзитет им е доделено на двајца
најистакнати асистенти од две единици на УКЛО.
Тоа се асистентите, Спире Лазароски, од
Економскиот факултет – Прилеп и Денис
Арсовски, од Високата медицинска школа –
Битола.

Еве ги и оценките за нив:
Студентите од Високата медицинска школа –
Битола за најинспиративен асистент го избраа
Денис Арсовски. Велат дека никогаш не го штеди
своето знаење и дека е достапен во секое време
да им помогне.
„Само како податок би го напоменала тоа што е
најдобар студент на генерацијата во Високата
школа. Заслуѓено е и најдобар асистент„.
„Еден од ретките што навистина заслужува да
биде асистент. Во исто време и прав другар кој
секогаш помага кога треба и за тоа има
потреба.Човек полн со знаење и ентузијазам кој
се стреми и цели кон врвот. Комплетно заслужен
глас“
„Ми излезе во пресрет со материјалите за учење
и ми помогна да разберам одредени теми кои ми
претставуваа тешкотија во учењето“.
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Асистентот Спире Лазароски од Економскиот
факултет – прилеп е еден од омилените
асистенти на овој факултет.

„Секогаш е тука за студентите и секогаш ги
поттикнува да размислуваат, да водат дебати,
да излегуваат на таблата и сами да цртаат
графикони. Има огромно познавање од многу
обласи, но и знае истите да ги пренесе на толку
едноставен начин, при што секогаш ни
поставува прашања од типот: Ако е така, зошто
е така, ако не, зошто не?. Благодарна сум што
имаме асистент како него, бидејќи на неговите
предавања се чувствувате како вашиот глас да е
навистина важен“.
„Пристапот на предавање и знаењето што го
има. За разлика од други долгогодишни
професори, тој ќе ни го долови знаењето преку
практични примери и пристап во
комуникацијата со која едноставно не можеш
да го следиш.Постојано е интересно, забавно и
н е е д о с а д н о к о г а т о ј п р е д а в а . То ј е
единствениот на кој ми доаѓа да му
ракоплескам на секое негово предавање“.

Среќен сум поради фактот што сум успеал да
ги мотивирам младите луѓе да тежнеат кон
постигнување на своите цели, притоа не
заборавајќи на човечноста и храброста која
треба да ја практикуваат при реализирање
на сопстените цели. Самото признание,
воедно, претставува и моја лична
и н с п и р а ц и ј а д а п р о д ол жа м с о м о е т о
образование и професионално усовршување.
Интересно е што самиот амфитеатар дава
слобода низ перманентната комуникација со
студентите да научите многу од нив. Како
што јас сум инспирација за нивните
понатамошни аспирации, така и тие
секојдневно ме инспирираат да постигнувам
повеќе во научно-образовната дејност.
Конечно, образованието е благородна

професија која резултира во нови генерации
што треба да помогнат за понатамошен
просперитет на човештвото. Чест ми е да
бидам еден мал сегмент од големата
сложувалка која треба да креира подобар
живот за сите.
Најинспиративен асистент од Високата
медицинска школа во Битола
Науката во која вложувам доста напори е
медицината. За медицината важи едно
правило: два плус два не се четири. Таа има
посебни правила, етички принципи и доста
патологии за кои се потребни натчовечки
напори со цел да им се демонстрира на
студентите точната клиничка слика.

НАЈИНСПИРАТИВНИ АСИСТЕНТИ

Лазароски: Самото признание добиено од
страна на студените е верификација на
мојот долгогодишен ангажман на
Економскиот факултет во Прилеп. Се работи
за прекрасно чувство, токму поради фактот
ш т о в а кв а т а в е р и ф и ка ц и ј а д о а ѓ а о д
студентите со кои сум во непосредна
комуникација во текот на секој работен ден.
Самата инспирација за реализирање на
наставата и вежбите, произлегува од
нивната желба да апсорбираат знаења кои
подоцна би ги применувале во реализација на
нивните работни задачи.

СТУДЕНТСКА
АГЕНДА

јануари 2017

Најинспиративни
асистенти

Сепак, мојата работа како асистент е доста
сериозна. Свесен сум дека со моето погрешно
демонстрирање на вежбите може да значи
фатална, кобна грешка за пациентите.
Затоа настојувам моите студенти сите тие
интервенции да ги повторуваат повеќе пати,
онолку колку што е потребно за да ја
усовршат истата процедура. Станува збор
за итни случаи и доста прецизни тестови и
терапии. Секоја помината вежба заедно со
студентите за мене значи нов предизвик, а
несомнено за нив збогатување на знаењето.
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СТУДЕНТСКА
АГЕНДА

Најинспиративни
асистенти

За студентите имам една цел која настојувам
секојдневно да ја збогатам со нови информации –
со гордост да ги напуштат просториите на
Високата медицинска школа и да ги превземат
работите во свои раце, така како што им било
демонстрирано. Бидејќи сум дипломиран
физиотерапевт, на моите колеги им укажувам
секојдневно дека можеби другите гранки во
медицината настојуват да го спасат животот на
пациентот, но физиотерапевтот го прави тој
живот вреден за живеење.
Благодарение на професорките кои несебично
ме збогатија со огромно знаење во областа на
медицината, станав најдобро дипломираниот
студент во просториите на Високата медицинска
школа. проф. д-р Викторија Продановска –
Стојчевска ми беше главната поддршка за
надминување на сите мои потешкотии за време
на студирањето. Под водство на директорот
проф. д-р Домника Рајчановска и заменик
директор проф. д-р Тања Јовановска, научив дека
со љубезноста, знаењето и почитта многу е
полесен патот кон успехот.

Предавањата кај проф. д-р Изабела Филов до
ден денес ги паметам, нејзиниот богат речник
со знаење ме инспирира да напишам доста
практикуми и скрипти во полза на студентите.
Во моментот сум запишан на специјалистички
студии во областа на рехабилитацијата во
ортопедијата, хирургијата и травматологијата, а
под ингеренција на проф. д-р Гордана Ристевска
– Димитровска ги завршувам моите студии со
значителна успешност и соодветно знаење во
доменот на мојата специјалност. Огромна
благодарност до сите останати професори и
професорки кои несебично ме надоградуваа со
знаење. Сепак, како за моите студенти така и за
мене, поддршката од семејството за време на
студирањето е многу важна, а благодарноста
неизречна со зборови.
Благодарение на студентите сум врежан низ
многу страници како најинспиративен асистент
во Високата медицинска школа. Многу ми
значи изборот на моите студенти, бидејќи тие
се иднината на медицината и потребно е да им
се укаже огромна важност и внимание за да
прераснат во горди медицински лица. Оваа
титула ми дава инспирација да прололжам со
поголемо темпо на работа, да истражувам нови
методи во кои ќе бидат директно вклучени сите
амбициозни и млади колеги. Тие се причината
да останам во овие простории и надежта дека
доаѓа нова ера на медицината со многу решени
загатки кои до ден денес остануваат нерешени.

НАУЧНА
НАГРАДА

Одржан прием по повод
високата светска награда
на професор Миодраг Лабовиќ

Лауреатот, проф. д-р Миодраг Лабовиќ
заблагодарувајќи се за укажаното внимание
изјави дека истражув повеќе од 15 години. Ако
немаше потреба од наука сите ќе бевме
преведувачи и сите ќе го препишевме уставот,
законите од земјите како што се
Скандинавските земји коишто по сите основи и
параметри се најдобри во светот, меѓутоа дали
ќе бевме ние како нив ? Истражувањата се во
насока дека нашите решенија мора да бидат
прилагодени на специфичните фактори и од
тука е потребна за таа специфична наука,
изјави, професор Миодраг Лабовиќ којшто
смета дека системската корупција е
карактеристична и за Република Македонија и
дека треба да се најдат решенија за таа да биде
ставена под социјална контрола.

јануари 2017

Ректорот проф. д-р Сашо Коруновски истакна
деке претставува чест да се објави една награда
која што претставува највисока награда добиена
од член на Универзитетот во 38 годишното
постоење на УКЛО, по што подвлече дека честа е
поголема заради тоа што станува збор за награда
од светски ранг која што беше доделена во
рамките на организацијата на ОН и тоа во одделот
за превенција од дроги и криминал. По
запознавањето со научната работа на професор
Лабовиќ, тој ја потенцирана големата
конкуренција на научни трудови, со учество на
професори од најреномираните светски
универзитети меѓу кои Сорбона и универзитетите
во Монтреал, Торонто и Лондон ја освои
престижната награда што му е доделена на
специјална церемонијата во кралската палата
„Хофбург“ во Виена, во присуство на значајни
светски политички личности, меѓу кои Бан Ки
Мун, шеикот на Катар и други.Ректорот, проф. д-р
Сашо Коруновски по повод пригодата посочи
дека ваквата награда го носи нашиот Универзитет
во врвот од истражувањата од поодделни
области и ги брани боите на нашиот Универзитет.

Во таа насока, од името на Универзитетот, за
извонредните научно-истражувачки
достигнувања и резултати на професор
Лабовиќ му додели Благодарница и пригоден
подарок, во знак на признание за виско
валоризираните научни достигнувања на
меѓународно ниво.

ВРВНИ ДОСТИГНУВАЊА

По повод добиената научна награда на светско
ниво за врвни научни достигнувања во областа на
владеењето на правото и борбата против
корупцијата на проф. д-р Миодраг Лабовиќ од
Факултетот за безбедност – Скопје, на 23
декември 2016 година, во Ректоратот на
Универзитетот “Св. Климент Охридски“ - Битола,
се одржа прием во чест на професорот.

Научната награда се доделува под
покровителство на ООН – UNODC –
Канцеларијата при Обединетите нации за
превенција од дроги и криминал.
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УКЛО ФМ

Роденденско дружење на
соработниците на УКЛО ФМ

На 13 Февруари 2017, денот кога се одбележува
Светскиот ден на радиото, Универзитетското
радио УКЛО ФМ – Битола го прослави својот
шести роденден. Во просториите на Радиото се
собраа бројни гости – раководството на
Универзитетот ,,Св.Климент Охридски” Битола, академски кадар, поранешни и сегашни
с о р а б от н и ц и н а р а д и ото , п р и ј а тел и и
поддржувачи на нашиот медиум, кој со
програмските содржини кои ги нуди на
фрекфенцијата 90,8 стана препознатлив меѓу
студентската популација, но и кај поширокото
граѓанство.

На одбележувањето на роденденот на УКЛО
ФМ, ректорот, проф.д-р Сашо Коруновски им
додели Пофалници на соработниците на
радиото, студентите-волонтери кои се
ангажирани во подготвувањето на содржините
кои се емитуваат во програмата на радиото.

,, УКЛО ФМ е гордост на нашиот
Ун и в е р з и т е т и ќ е п р о д о л ж и м е д а г и
зајакнуваме неговите капацитети во иднина.“
рече во своето обраќање ректорот на УКЛО,
проф.д-р Сашо Коруновски и додаде: ,, Тоа е
нашиот прозорец кон околината кој што ја
обезбедува нашата видливост, видливоста на
Универзитетот со своите активности, но од
друга страна се труди да биде што повеќе
инклузивно, тука да ги собере студентите пред
се, и да ги ангажира, да влезат да работат во
овој медиум, без разлика од кој факултет
доаѓаат. Исклучително сум задоволен од
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работата на тимот кој што раководи со радиото,
затоа што има способност и знаење да ги
прошири своите визии и кон помладите луѓе,
средношколците, кои се наши потенцијални
студенти. Затоа сметаме дека радиото е важен
дел од структурата на Универзитетот.” истакна
тој.

Исто така Пофалници им врачи и на
средношколците и менторите од средните
училишта од Битола, Прилеп и Скопје кои зедоа
учество во активностите по повод
одбележувањето на јубилејот – 1100 години од
упокојувањето на св.Климент. Имено, по
одржаните работилници во УКЛО ФМ, тие
изработија циклус емисии посветени на
животот и делото на Климент Охридски, кои се
емитуваа во програмата на радиото. Од
младинското радио творештво продуциран е
радио материјал од 150 минути.

Шест години УКЛО ФМ
УКЛО ФМ

ШЕСТ ГОДИНИ УКЛО ФМ

Универзитетското радио УКЛО ФМ – Битола е
непрофитно радио на Универзитетот
,,Св.Климент Охридски” – Битола кое емитува 24
часовна програма, која освен на фрекфенцијата
90,8 мегахерци може да се следи и на интернет.
Во изминатите шест години успеа да се наметне
кај слушателската публика и да стане
р еспект абил ен м ед иум , пр о фесио нал но
раководен од главниот и одговорен уредник м-р
С о њ а Та н т а р о в а Гр у е в с ка и т е х н и ч к и о т
реализатор Љупчо Цветковски

јануари 2017

,, Во изминатите шест години во УКЛО ФМ како
соработници минале над 50 студенти од
единиците на УКЛО, кои својата креативност
успеале да ја искажат преку емисиите кои тука ги
подготвуваат.
Заинтересираноста на младите професионално
да се ангажираат во медиумите секако води кон
размислување на УКЛО да се отворат и студии за
новинарство. ,,Отворено ја прифакам идејата да
размислуваме за тоа ние, како раководство на
УКЛО, и раководните луѓе на Правниот факултет,
да можеме да инкорпорираме една таква
структура на студии, зашто сметам дека имаме
професорски потенцијал за да сето тоа се
реализира.” вели ректорот на УКЛО, проф.д-р
Сашо Коруновски, кој уште додава дека визијата
на сегашниот тим е радиото да може да се слуша и
на регионално ниво.
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Соработници на
УКЛО ФМ
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Секогаш кога ќе зборувам за УКЛО ФМ 90,8,
минато, сегашност и иднина, морам да изразам
голема благодарност до мојата колешка Ивона.
Таа е причината поради моето волонтерство во
Универзитетското радио. Од идеа и покана за
заедничка емисија, јас сум во етерот две
години, и тоа со две емисии. Па, пред да
започнам со описот за моето искуство, јавно
сакам да изјавам голема благодарност до неа.
Не сакам да речам дека сум од ретките деца кои
пораснаа и кои сакаа да слушат радио, но
понекогаш мислам дека навистина сум. Во овој
момент, кога треба да се навратам на тоа како
започнав да работам како соработник во УКЛО
ФМ, ми се враќаат многу сцени од детството и
одиграните улоги на радио презентер во мојата
глава. Иронијата е голема, но среќата уште
повеќе.

УКЛО ФМ

Како почетокот на Lose Yourself од Eminem - His
palms are sweaty, knees weak, arms are heavyтака и јас се чуствував кога требаше да бидам
пред микрофонот во студиото на УКЛО ФМ, и со
текстот в рака за првото издание на емисијата
„Истражи и дознај повеќе“. Темата беше за
чајанки и „културата“ на пиење чај. Потребни
ми беа 20 минути, длабоки воздишки, еден
литар вода и огромна контрола врз мојот, веќе,
здебелен глас. Излегов од студиото како да сум
трчала маратон и со безнадежен поглед. Она
што ќе го дочекам во иднина, не беше првото
што го имав во мојот ум кога бев на прагот од
влезот за УКЛО ФМ.
Токму тој маратон сѐ уште трае, и овој пат, со
гордост го трчам. Всушност, да имам и илјада
шанси, повторно би го направила тогашниот
избор.
До моите сегашни и идни колеги, фатете го
патот за Правниот Факултет, качете се на
третиот кат и влезете во студиото на УКЛО ФМ
без страв. Јас ќе ви потврдам дека ќе бидете
пречекани најтопло што може, а најважно е што
секогаш, АПСОЛУТНО СЕКОГАШ, ќе имате
подршка, пријатели и добро поминато време.
Најповеќе од сѐ, ми се допаѓа што имам
слобода. Немам забрани, пречки или наредби
од мојот главен уредник и техничка реализација
(Здраво Соња и Љупчо. А да, Соња е главниот и
одговорен урдник, а Љупчо е тонски
реализатор, или нешто слично, но тој за мене ќе
биде техничка реализација). Тие во секоја
ситуација се тука зад и за мене. Атмосферата
која ја обезбедуваат за своите гости и
соработници е она што сонуваат да го имаат
сите работници на своето работно место.
Насмеани, отворени за разговор и достапни во
секој момент. Знаат како да работат со млади и
тинејџери, а уште повеќе знаат како да ти
помогнат и да овозможат твојата идеа да биде
реалност.

УКЛО ФМ

Соработници на
УКЛО ФМ
Волонтерството е практика на луѓе кои работат
за доброто на останатите, без мотив за каква
било финансиска или материјална добивка.
Мотивирана од помислата за придонес кон
општеството безрезервно се посветив на
волонтерството уште од моите средношколски
денови со цел да се запознаам со непозната
сфера во која никогаш претходно не сум била
вклучена.

ШЕСТ ГОДИНИ УКЛО ФМ
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Дефинитвно најдоброто за УКЛО ФМ и моите
уредник и техничка подршка е тоа што раководат
РАДИО ВО КОЈ ЦЕНЗУРАТА СЕ ОСТАВА НАДВОР ОД
СТУДИОТО! (морав со големи букви бидејќи
медиум со цензура, не е медиум, туку инструмент
за пропаганда!!!). Немам рестрикции на моите
теми, замисли и изведби, но само на едно
секогаш ме потсетуваат – зборувај и пишувај
литературно. Тоа е второто најдобро нешто за
УКЛО ФМ 90,8. Се почитува македонскиот
литературен јазик. Се оддава почит на неговата
граматика, речник и акцент.
Последно нешто по кое ќе ги паметам моите
денови во радиото е богата програма подготвена
од студенти за студентите, и за битолчани и
останатите низ светот од секоја класа и
занимање. На дел им завидувам на
оригиналноста, на дел им оддавам почит за
нивниот труд, на дел редовно им ги слушам
емисиите и музичките избори. Секој напор кој се
вложува од нас и уредниците може да се слушне
преку големата понуда која е тука за слушателите
24 часа.
Јавно ги замолувам сите кои сакаат да бидат
слушнати, да им бидат чуени нивните пораки и
идеи - дојдете слободно во УКЛО ФМ. Секогаш сте
добредојдени. Одлична работна атмосфера,
пријателства, искуство, родендени, мајтапи и
смеа никогаш нема да недостасуваат. Вие и
Вашите емисии ќе го продолжат неговото
постоење во етерот, а без сомнение нашиот град
и Универзитет заслужуваат да имаат нешто по кое
ќе бидат претпознатливи.
Навистина не жалам за мојата одлука да бидам
соработник, за часовите поминати во
подготвување на емисиите на УКЛО ФМ, никогаш
нема да го заборавам моето време во
Универзитетското радио.
Среќен роденден УКЛО ФМ 90,8. Моето име е
Елена Тодоровска, се слушаме нареден пат во
истиот термин.
П.С – Јас сум девојката зад ,,Истражи и дознај
повеќе” и ,,Филмоманија”.

Новинарството отвори големи хоризонти за
мене, а воедно успеав да стекнам и вештини во
ново поле кое ми овозможи и да ги подобрам
моите комуникациски вештини и да стекнам
нов круг на пријатели. Моето 5-годишно
искуство во Универзитетското радио УКЛО.ФМ
на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски” Битола ми помогна да се изградам пред се како
личност која професионално се посвети на
изработката на радио емисии, а потоа ми
помогна и во понатамошното учество во разни
проекти во невладиниот сектор каде ги
доусовршив моите ораторски вештини, а исто
така се зголеми и моето ниво на самодоверба.
Првата емисија со која започна и мојата
соработка со радиото УКЛО.ФМ е БИТОЛА.ФР емисија во која се опфатени актуелности од
Франција, вклучувајќи разновидни
занимливости за самата земја како и нејзините
туристички атракции. Воглавно, секое издание
на оваа емисија содржи интересни факти од
секое поле за оваа земја како што е култура,
филмографија, историја, итн.
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Соработници на
УКЛО ФМ
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УКЛО ФМ

Втората емисија, која неодамна започна да се емитува повторно на фреквенцијата на УКЛО.ФМ, е
ИАЕСТЕ БИТ која е насочена кон постоењето и развојот на истоимената организација ИАЕСТЕ
МАКЕДОНИЈА како интернационална организација чијашто визија и мисија е да им се овозможи на
студентите од техничките науки ширум светот да реализираат пракса во странска земја и да стекнат
неповторливо искуство.

Создадена како организација од студенти за студенти, основниот идеал е да се прават размени на
пракси помеѓу земјите и да се мотивираат студентите да бидат активни и да вложат труд во нејзиниот
развој. Како одговорна за македонските студенти во странство во склоп на локалниот комитет во
Битола, со задоволство ја проширив соработката со УКЛО.ФМ со тоа што започнав да ја водам и
емисијата ИАЕСТЕ БИТ. Во изданијата на оваа емисија се реализираат интервјуа со членови на
организацијата кои со задоволство ги споделуваат своите поранешни искуства во ИАЕСТЕ и ги
охрабруваат студентите да се вклучат во оваа иницијатива, како и сите тековни активности кои се
реализирани од страна на нашиот комитет.
Мојата неколкугодишна соработка со радиото УКЛО.ФМ ми ги зголеми моите идеали и ми помогна во
мојот континуиран професионален развој.

Потпишан Меморандум за
соработка за младинско
информирање

Ц ел т а н а с о р а б о т ка т а е д о с т а п н о с т и
транспарентност на информациите од интерес
на младите за остварување на нивните потреби
како и вмрежување на институциите и
организациите чија основна активност е
информирање на младите.
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В о с в о ј с т в о н а п р е т с т а в н и к н а У К Л О,
Меморандумот за соработка го потпиша
п р о р е к т о р о т з а ф и н а н с и и од н а ш и о т
Универзитет, проф. д-р Светлана Николоска која
заедно со директорот на Агенцијата за млади и
спорт Марјан Спасески, Извршниот директор на
Колаицијата „СЕГА“ Зоран Илиески и основачот
на Млади ИНФО Интернационал, Антоанета
Иванова се обврзаа да ги почитуваат и
исполнуваат обврските од Акциониот план за
имплементација на Националната Стратегија за
Млади на Република Македонија.

Меѓу позначајните обврски од меморандумот е
и спроведување на кампања за младинско
информирање чија цел е подобрување на
Младинското информирање во Република
Македонија. Активностите од Кампањата
вклучуваат секојдневна комуникација со
вклучените младински организации од цела
Македонија, давање инструкции за online делот
од Кампањата, дизајнирање и печатење
промотивен материјал како и контакст со
медиуми за покриеност на настани со млади и
други активности.

МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ

На 15 февруари 2017 година во Агенцијата за
млади и спорт потпишан е Меморандум за
соработка за младинско информирање,
активност во чија реализација во наредните
десетина месеци се вклучува и Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола.

МЕМОРАНДУМ
ЗА СОРАБОТКА

Планирано е објавување Конкурс за креирање
на мобилна апликација и објавување Конкурс
за изработка на анимирано видео за промоција
на мобилната апликација. Агенцијата за млади
и спорт ќе обезбеди парични награди во
вредност од 30 илјади денари за мобилна
апликација и 18 илјади денари за анимираното
видео.
Со Меморандумот за соработка УКЛО се
вклучува во активноси за редовно
информирање и отстапување медиумски
простор за кампањата преку програмата на
Универзитетското радио УКЛО ФМ, со што ја
презема проактивната улога да помогне во
п од и г а њ е н а с в е с т а з а з н а ч е њ е т о н а
младинското информирање.
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ ТУРНИР

ПИНГ-ПОНГ

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ТУРНИР ВО
ПИНГ – ПОНГ 2016
На 23.11.2016 година во Спортската сала „Павел
Шатев“ во Битола, беше одржан Вториот по ред
Универзитетски турнир во пинг – понг, во
организација на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола. На овој студентски
универзитетско – спортски настан учество зедоа
20 студенти од сите единици на УКЛО, а право за
настап имаа студенти на I и II циклус студии.
Се одиграа повеќе од 45 натпревари во
поединечна конкуренција, при што највоскиот
пласман го постигнаа студентите: и пласманот на
студентите беше следниов:
Јованов Христијан, Факултет за безбедност –
Скопје, прво место
Апостолоски Марио, Економски факултет –
Прилеп, второ место
Бошков Стефан, Економски факултет – Прилеп,
трето место
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На најдобропласираните студенти, Ректорот на
УКЛО, проф. д-р Сашо Коруновски им додели
пехари и медали, а на сите учесници им беа
врачени благодарници за нивната
партиципација во овој спортски настан кој се
очекува да прерасне во традиционален на
нашиот Универзитет. На самиот чин на
доделување на наградите беа присутни и
проректорите, проф. д-р Виолета Маневска и
проф. д-р Светлана Николоска.

Студентските натпреварувања продолжат во
наредната година, со редовни турнири и
универзитетски лиги во повеќе спортови.

