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Предговор

2. ПРЕДГОВОР
Писмо од редакцијата
3-4. ПРИГОДНА СВЕЧЕНОСТ
(Ден на основање на УКЛО)
Пригодна свеченост по повод Денот на
основањето на УКЛО
5. ПРИЗНАНИЕ
(Академска свеченост)
Промоција на Фондацијата “Тома Фила“
6. ПРОМОЦИЈА
(Академска свеченост)
Промоција на нови доктори на науки
7-10. ПРИЗНАНИЕ
(Академска Свеченост)
Лауреати, добитници на награди УКЛО Тривиум
11-17. НАСТАНИ, СЛУЧУВАЊА,НОВОСТИ
(Инфо)
18-19. ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС
(Безбедност)
Свечен почеток на академската година на УКЛО
Факултетот за безбедност - Скопје
20-21. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
(Наука на УКЛО)
ПРВА ИНТЕРНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА УКЛО
‚‚Науката на УКЛО - искуства и перспективи“
УКЛО 21-УИК
22. ДОКТОРАТ
(Иницијатива)
НА УКЛО ОДРЖАНА ОДБРАНА НА ДВОЕН
ДОКТОРАТ
23. МАШИНИЈАДА
(Меѓународен настан)
Машинијада 2017 Студентски искуства
24. ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН
(Студентски активности)
ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН ЗА СТУДЕНТ ОД ТЕХНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ БИТОЛА
27. ИНТЕРВЈУ
Алумни Ѓоре Наков поранешен студент на УКЛО
28-29. ИНТЕРВЈУ
(Студентски искуства)
Интервју Мартина Солунчевска
30-32. ЕРАЗМУС + ИСКУСТВО
Искуства и импресии од студентката Тамара
Петреска

Настаните коишто се опфатени и
документирани во нашето и ваше гласило
се во знакот на активности и настани кои
се особено значајни за УКЛО.
Со втората посета на експертскиот тим за
екстерна евалуација од Институционалната
евалуациона програма (ИЕП) при
Европската асоцијација на универзитети
(ЕУА), на УКЛО е реализиран процесот на
екстерна евалуација којшто ќе помогне во
развојот на стратешкиот менаџмент и
развивање на културата на квалитет и
подобрување на комуникацијата со
пошироката заедница.
Потребата за академска синергија и
интегративност на УКЛО резултираше со
организирање на Првата универзитетска
интерна конференција УКЛО УИК 21,
одржана во знак на размена на искуства,
знаења и подобро меѓусебно запознавање
на академскиот кадар на УКЛО во насока
на негова соработка.
Благодарение на динамиката и
„раздвиженоста“ присутна на УКЛО и
неговите единици, Универзитетот со своето
активно делување беше присутен и видлив
во медиумите и социјалните мрежи, во
функција на јакнење на брендот на УКЛО.
Во оваа пригода, Редакцијата упатува
срдечни честитки за успешна и
плодотворна академска година, во која
успесите на студентите УКЛО ќе ги
афирмира и поддржува на својот
препознатлив начин.
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СОДРЖИНА

Срдечен поздрав
Од редакцијата
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ДЕН НА ОСНОВАЊЕ НА УКЛО

ПРИГОДНА
СВЕЧЕНОСТ

Пригодна свеченост по
повод Денот на
основањето на УКЛО

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
на 25.04.2017 го одбележа Денот на основањето.
Во поздравната реч, ректорот проф. д-р Сашо
Коруновски истакна дека фокусираноста кон
компактен, ефикасен и отчетен Универзитет ќе се
постигне со градење, одржување и
возобновување на линковите со стопанството и
институциите преку обучен кадар што ќе
кореспондираат со современите трендови.

Во вакви околности нашата заедничка заложба,
наш фокус е да профилираме еден компактен,
ефикасен, ефективен, отчетен универзитет.
Среден по големина, со предзнакот
регионален, а со хетерогената понуда
претежно насочена кон апликативните научни
дисциплини – мултидисциплинарен.

Кохезијата на нашите членки ни е исклучиво
значајна...таа нишка што ни овозможува силна
интеграција и заедничко соочување со бројните
предизвици. Наметнато ни е функционирање во
еден високообразовен простор којшто е многу
комплексен сам по себе и во којшто
конкуренцијата е поголема од секогаш, но не и
секогаш лојална. Токму затоа придонесот на секој
поединец , на секоја институција е многу
драгоцен како во изминатиот период така и во
периодот што следи и којшто се надоврзува на
она што досега е направено. Универзитетот не е
апстрактна форма, Универзитетот повеќе треба
да се набљудува како една динамична структура
што, со сите свои силни и слаби страни,
функционира во сопственото потесно, но и
пошироко опкружување.

Бидејќи станува збор за профил што е веќе
препознатлив, видлив и транспарентен,
нашата мисија е да дејствуваме во правец на
негово константно подобрување и со сите
а к т и в н о с т и в о ко н т и н у и т е т д а г о
потврдуваме и зацврстуваме статусот на
најзначајна, најстара и најголема
виоокообразовна установа во овој регион на
Република Македонија.
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ПРИГОДНА
СВЕЧЕНОСТ

Нашата обврска е уште поголема кога се знае
дека токму во Регионот на дејствувањето на
УКЛО, најголем број дипломирани,
магистрирани и кадри со докторски дипломи
што ги апсорбираат стопанските и
нестопанските институции, бизнис и
небизнис секторот произлегуваат токму од
нашиот Универзитет.

По повод пригодата, промовирана е
Фондацијата Тома Фила формирана од
почесниот доктор на науки на УКЛО, Тома
Фила, еден од најреспектираните адвокати
на овие простори.

При промовирањето, генералниот секретар
на УКЛО, м-р Офелија Христовска истакна
дека Фон ација а е во знак на сеќавање на
а в о ка о Ф и л о а Ф и л а - а ко н а
ос о ино Тома Фила, со цел стипендирање и
подржување на талентирани студенти на
втор циклус студии, со остварен просек на
прв и втор циклус студии од најмалку 8.
Конкурсот и стипедијата ќе се објавуваат и
доделуваат еднаш годишно, по повод Денот
на основање на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола.
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Ние треба да ги градиме, одржуваме и
возобновуваме тие линкови, со
стопанството, економијата,
институциите, локалната самоуправа, со
нашето опкружување, со контекстот на
нашето делување за да профилираме,
образуваме, обучуваме кадри што ќе
кореспондираат со сите современи трендови,
поаѓајќи од барањата на нашиот пазар на
трудот.

ДЕН НА ОСНОВАЊЕ НА УКЛО

Пригодна свеченост
по повод Денот на
основањето на УКЛО

Во рамки на пригодната свеченост доделени
се наградите за најдобрите оратори по
одржаниот натпревар УКЛО ТРИВИУМ.
Покрај дипломи и парични награди,
првонаградениот оратот, студентката
Моника Нелческа од Педагошкиот факултет
од Ректорот доби и ловоров венец, како
симболика за покажаните говорничките и
реторички вештини.
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АКАДЕМСКА СВЕЧЕНОСТ

ПРОМОЦИЈА

Промоција на
Фондацијата “Тома Фила“

Во рамки на одбележањето на Денот на
основањето Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола на 25.04.2017 год.
промовирана е Фондацијата Тома Фила.
Генералниот секретар на УКЛО, м-р Офелија
Христовска во промотивната реч истакна дека
Фондацијата е во знак на сеќавање на адвокатот
Филота Фила - татко на господинот Тома Фила,
почитуван Доктор Хонорис Кауза на нашиот
Универзитет. Taa истакна дека ова е еден многу
значаен настан на Универзитетот имајќи го во
предвид фактот дека основач на оваа донација е
господинот Тома Фила и дека со основањето на
Фондацијата, името на господинот Фила, познат
адвокат со богато професионално портфолио на
просторите на Србија , но и пошироко, во скоро
сите поранешни југословенски држави ќе остане
една од трајните вредности на нашиот УКЛО.

Целокупната постапка почнувајќи од самата
иницијатива па сè до нејзината реализација се
од в и в а ш е н и з п р а в н а р е г ул а т и в а , и в о
хронолигијата на процедурата посебно место
имаат: Заклучокот на Ректорскиот колегиум на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и
Ре ш е н и е т о од Ре к т о р о т п р о ф . д - р С а ш о
Коруновски, од 20.02.2017 година, со коешто е
дадена согласност за основање на „Фондација
Тома Фила“, а по претходна взаемна согласност на
основачите: почесниот доктор на науки на
Ун и в е р з и т е т о т, а д в о ка т о т То м а Ф и л а и
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.
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Врз основа на Акт за основање, Статут, друга
соодветна документација и вложен паричен
основачки влог во висина од 20.000 Евра од
страна на основачот Тома Фила, основачите
регистрираа „Фондација Тома Фила“ во
Централниот регистар на РМ на ден 24.04.2017
година.
Ф о н д а ц и ј а т а и м а д в а о р г а н и : Од б о р и
директор.Одборот на Фондацијата е составен од
3 (три) члена. Два члена на Одборот се
именувани од основачот Адвокат Тома Фила и
тоа: Весна Фила, сопруга на господинот Фила и
адвокатот м-р Никола Главинче, од редот на
адвокатите што имаат регистрирано седиште во
Општина Битола.
Генералниот секретар на Универзитетот, м-р
Офелија Христовска е именуван член на Одборот
од другиот основач Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола. За Директор на
„Фондацијата Тома Фила“, од страна на
основачот Адвокат Тома Фила е предложен и
из ран Ректорот на Универзитетот, проф.д-р
Сашо Коруновски.Основањето на „Фондацијата
То м а Ф и л а “ е с о ц е л с т и п е н д и р а њ е и
подржување на талентирани студенти на втор
циклус студии. Стипендијата ќе се доделува за
едногодишно стручно усовршување како
а д в о катс к и п р и п р а в н и к , ка ј а д в о кат с о
регистрирано седиште на подрачјето на Општина
Битола, а по истекот на усовршувањето,
стипендистот не стекнува право на засновање
работен однос кај адвокатот кај којшто стручно се
усовршувал, нити има обврски кон
истиот.Стипендистот ќе може да почне со
користење на стипендијата најдоцна 6 месеци од
денот на доделувањето на стипендијата. По
истекот на овој рок го губи правото на стипендија.
Промоцијата е заокружена со упатена
благодарност до господинот Фила за
благородната иницијатива и дарежливиот гест во
полза на студентите што ја одбрале правната
струка како животен позив, бидејќи Фондацијата
што го носи неговото име ќе претставува едно
дополнително позитивно и препознатливо
одбележје на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола.

Промоција на нови
доктори на науки

ПРОМОЦИЈА

АКАДЕМСКА СВЕЧЕНОСТ

На 26.04.2017 година во просториите на
Ректоратот на Универзитетот „Св. Климент
Охридски” - Битола се одржа свечена
промоција на доктори на науки.

На Свечениот чин покрај декани од единиците
и ментори на кандидатите, присуствуваше
комплетното раководство на УКЛО. Во рамки
на пригода, ректорот, проф. д-р Сашо
Коруновски ги промовираше следните доктори
на науки и тоа на:

Мимоза Анастоска-Јанкуловска од областа на
Информатика и компјутерска техника наслов на
докторскиот труд:„Структуирани бази на
наставни материјали и дигитална
трансформација-студија на случај во Република
Македонија“
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Милчо Присаѓанец од областа на Информатика и
компјутерска техника наслов на докторскиот
труд:„Паралелизам на мемориско ниво (MLP) кај
современите процесорски архитектури“

Настанот се одржа во рамkи на
одбележувањето на Денот на основањето на
УКЛО, 25 април.

Душко Јошески, од областа Јавна
администрација , наслов на докторскиот труд:
„Институциите и технолошките иновации како
поттикнувачи на економскиот раст во мали и
отворени економии“
Тони Станковски од областа на Безбедноста,
наслов на докторскиот труд: „Менаџирање на
полицијата во справување со кризни состојби
во Република Македонија“
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ЛАУРЕАТИ

Лауреати
добитници на
награди УКЛО ТРИВИУМ
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УКЛО ТРИВИУМ

ОДРЖАН УКЛО ТРИВИУМ ПО ВТОР ПАТ
На 24 април 2017 година на Педагошкиот
факултет се одржа вториот по ред натпревар во
ораторство УКЛО ТРИВИУМ.
В к у п н о 1 7 го в о р н и ц и од П р а в н и о т,
Педагошкиот, Економскиот, Факултетот за
безбедност и Високата медицинска школа се
натпреваруваа на тема: „Јас сум студент. Имам
право на избор за Европската унија“.

За најдобри говорници се прогласени: Моника
Нелческа од Педагошкиот факултет, прво
место,Лина Димоска од Економскиот факултет,
второ место и Симона Видановска, од Правниот
факултет, трето место. Наградите за ораторите
се доделија на свеченоста, по повод Денот на
основањето на УКЛО.

Најдобрите говорници ќе го претставуваат
УКЛО на македонскиот студентски собир и
натпревар во ораторство, традиционален
настан со којшто се одбележува Денот на
Европа.
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Првонаградена, Моника Нелческа

„Апсурдна би била смислата на живеењето ако
не постои нешто за кое што непрестајно и
макотрпно би се бореле. Нешто кое во нас ќе ја
разгори желбата да го истакнеме нашиот
интелект кој е како невидлив печат втиснат на
современиот светоглед. За среќа, постои една
сила која нас Македониците ќе ни отвори
можности за себеизразување за да се проба и
забранетото овошје, да ги разголиме сите догми
и без срам да ѕирнеме зад табуата на
непишаните морални норми. Таа сила како
илузија ни трепери пред очите, ни диригира до
целта, да парадираме до нејзината периферија,
да чекориме по досега негазените патеки кои
водат до големото семејство,Европска Унија.
Знам дека патувањето со билет во еден правец е
тешко, преплавено е со пречки во огромни
размери. Но, кога еднаш ќе го поминеш тој пат не
вреди да се свртиш назад, затоа што она што го
гледаш пред тебе е... божествено.
Ова парче земја, оваа наша Македонија веќе
дванаесет години се обидува да го купи тој билет
кој ѝ ветува многу. Ѝ ветува живот во Европа без
граници и разлики, без поставување услови и

Лауреати, добитници на
награди УКЛО ТРИВИУМ
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Оттука, визијата за посветла иднина секако
дека првенствено нè засега нас студентите, кои
неоспорно сме тлото на оваа земја. Од нас
зависи напредокот на нашата држава, во нас
тлее надежта за подобро утре. Но, располагаме
само со две карти од кои едната е добитна, а на
другата и поминува рокот на траење. Во едната
рака недостоинствено, со спуштена глава го
држиме пасошот кој ни ги отвора границите на
Европа, пасошот на моќта, пасошот на соседите
Бугари. Со другата рака, пак, силно ги стегаме
збрчканите дланки на татковците и мајките.
Оние кои секоја вечер ја реинкарнираат
надежта во молитва да не отпатуваме некаде
далеку во туѓина. Далеку од нивните очи, и
пресушени солзи... И тој сјај во нивните очи
влева нешто во нас. Ја влева помислата дека
ако сепак останеме, навистина нешто ќе се
смени.

Од тие причини, одлучувачкото право на избор
на Европска Унија ни припаѓа нам. Тоа големо
име Европска Унија, кое со брзина на светлината
ни виори низ секојдневните дискусии сè уште
буди некои чувства во нас. Чувства на надеж и
ведрина. Дека еден ден ќе живееме во
Македонија како членка на Европското
семејство, во која слободно ќе можеме да го
браниме нашиот прастар и автохтон идентитет,
нашиот древен јазик, нашиот фолклор, нашата
земја со цветни алеи и терасести градини и
нашиот целосно описменет народ. Но, она кое
што во нас пали немир и жолч и како кормило со
брод управува со нас е стравот од отфрленоста,
која нашите предци како наследна дамка ја носат
на срцето. Тој страв нè затвори зад оловни
решетки и ископа бездна околу нашето
постоење. Но драги мои, ние сега сме спремни
тој страв да го погледнеме во очи и да му кажеме
дека нема повеќе да нè плаши како црна мачка
која ни го пресекува патот, затоа што ние ќе се
потрудиме отфрленоста да постане збор
напишан во поглавјето кое ќе заврши.

АКАДЕМСКА СВЕЧЕНОСТ

неостварливи барања каде по желбите на еден
губи друг. Живот во кој секој народ му помага
на другиот и каде секој има шанса за
докажување и успех. Но многу од нас нè мачи
е д н о п р а ш а њ e : к о л к у с м е д а л е к у од
посакуваната дестинација? Кога ќе стигнеме
пред рајските порти? Европа, во која сме, а не
сме. Повеќе од една деценија скулптурна маска
на агонија ни ги прекрива лицата. Како ли да се
избориме против неа? Тука, драги мои ќе ве
потсетам на еден цитат на Черчил, кој
посочува,,Успехот е постојано сопнување од
н еус п ех н а н еус п ех , б е з д а с е и з г у б и
ентузијазам”. Ако при секој обид кој резултира
со неуспех ентузијазмот се губи, тогаш не вреди
да се пробува повторно. Но, за нас
Македонците важи едно правило на кое сме
останале верни до ден денес, а тоа е: aко
ентузијазмот се изгубил во духот на постарите
генерации, тој повторно ќе се роди во духот на
новите генерации. Тој се раѓа кај нас
студентите... одново и одново.

ПРИЗНАНИЕ

На далеку треба да се слушне нашиот глас - Нема
да дозволиме нашата територијална големина да
нè ограничува, нашата бурна историја да нè кочи,
а нашиот идентитет да нè условува. Ние не
сакаме со бугарски пасош да талкаме низ Европа,
сами на светот. Не сакаме да формираме
семејство далеку од нашето. Сакаме да твориме
и создаваме тука, за нашите деца, за вашите
деца, за оние кои следуваат по нив. Со гордо
крената глава сакаме да го држиме нашиот
пасош, за кој ќе се избориме да симболизира
моќ. Сакаме да ги избришиме солзите на нашите
мајки и татковци и силно да им ги стегнеме
уморните дланки , кажувајќи им дека не одиме
никаде, дека ќе останеме тука, лавовски да се
бориме за една подобра Македонија, во која
секој ќе го негува исконското право на
достоинствен живот“.
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АКАДЕМСКА СВЕЧЕНОСТ

ПРИЗНАНИЕ

Лауреати, добитници на
награди УКЛО ТРИВИУМ

Второнаградена, Лина Димоска

„Сите животни се еднакви, но некои животни се
поеднакви од другите“ во орвеловата
„Животинска фарма“. Но не е така само во
фармата на Орвел. Па и ние не сме еднакви
меѓу себе во оваа наша фарма. Не се еднакви
меѓу себе ни државите на најстариот континет.
Едни се во унија, а други не се. Ние не сме, но ќе
бидеме. Или нема? Којзнае...
За овие што се во унијата многумина како
мислат дека таму им е супер. А ние не сме таму
затоа што не ги исполнуваме условите кои ги
бараат земјите членки на таа унија. Тие ќе ни
речат: „Вашето судство не чини.
Образованието не е в ред. Имате здравство?
Вашиот претседател треба да ги преиспита
своите постапки.“ Но после ова ќе излезе
нашиот Голем Брат и ќе ни каже: „Оставете тие
што велат, ние сме први во Европа. Единствен
проблем ни е името.“ Знае Големиот Брат дека
името не го даваме.
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И јазикот не го даваме Брате! Нашиот Голем Брат
си е таков. Сака да не' гледа како чукајќи се в
гради пееме „Едно име имаме“, додека тој ужива
во луксузите стекнати благодарение на нас. Ни
продава некаков лажен патриотизам
повикувајќи се на карти на Голема Македонија.
Кај нас нема неистомисленици. Или си со него,
или си против него. А ние студентите на чија
страна сме? Едвај чекаме да ни ја дадат
дипломата в рака за да заминеме во некоја
ветена земја. Ние сме студенти, ние имаме право
да ги уживаме правата на Европската Унија.
Имаме право да бидеме ставени рамо до рамо со
студентите на Европската Унија и нашите
дипломи да бидат еднакви со оние стекнати во
Европската Унија. Ние имаме право да видиме
како жената на Големиот Брат се пораѓа во
јавните здравствени установи како многумина
наши врснички. Имаме право да видиме дека
корумпираните завршуваат онаму каде што им е
местото. Имаме обврска да ги почитуваме
правните акти на оваа земја. Ние имаме право да
бараме од нашиот Голем Брат да ги спроведе тие
реформи за конечно да се најдеме во таа ветена
унија. Додека ова не се случи, ќе копнееме да
заминеме во некоја ветена земја каде нашите
знаења и вештини повеќе ќе се ценат.
Би ве замолила да станете затоа што ќе ни се
обрати Големиот Брат: „Драги дами и господа,
сум ви кажал и пак ќе ви кажам, ние немаме
потреба од никави реформи. Сетете се, наш
единствен проблем е името. Ние сме први во
Европа, први по национализам, а патриотизмот,
е тој ни е некаде на пониско ниво“.

Лауреати, добитници на
награди УКЛО ТРИВИУМ

Знаете, Европската Унија не толерира само
седење во фотелја и решавање за судбината на
милиони.
Да, драги мои самите знаете дека некој седи во
фотелја и тура вода врз нашиот оган. Ама, не се
сетиле, не се сетиле дека на патот кон нашата
цел ние сме камелеон. Не се сетиле дека ние
можеме да бидеме се што добриот разум ни
кажува. Дали ќе ги искористиме нашите шанси
или не, без тоа да го сфатиме како притисок
зависи само од нас. Ние треба да се разбудиме
од овај сон, од сонот кој ни отвара врата кон
една друга иронија различна од нашата. Во
нашата иронија се поставуваат прашањата:
Што бираме ние? Кого бираме ние?. Ние
бираме некој кој не обединува во разликите,
кој дава критериуми да се обединуваме со
различни просеци. Некој на кој му дозволуваме
да не понижува.

Ама заборавивме, во Европската Унија не постои
критериум за влегување со партиска книшка.
Каде ни е разумот сега? Каде сме ние?
Ние денес ги криеме нашите недостатоци зад
параванот како што вешто сакаме зад параванот
на Европската Унија да ги скриеме нашите
недостатоци како држава. Ние сме она што сме,
нам ни треба време да го достигнеме она што
државите членки на Унијата го постигнале низ
годините.
Нам ни треба време да се прифатиме самите
себе, нашата реалност и вистина, ама не со
криење зад параванот.
За успех треба добар план и време. Нашата
генерација е генерација со огромна одговорност.
Тоа е чест. Чест е да се биде дел од оваа мисија.
Сега водиме погрешшна битка на погрешна
територија, за членство во нешто во кое не
можеме да функционираме. Тоа сме ние, ние
тука ќе се обединиме во разликите, ќе се
договараме и работиме. И, јас верувам, верувам
дека ќе успееме.
А, ние, ние очекуваме дека членството во Унијата
ќе ни ја разбуди свеста.
А, каде ни е свеста сега?
Каде ни е волјата да станеме и да речеме:
Доста беше, станете од фотелјите, оставете ги
куферите со милионите, народот ја побара
демократијата назад!“

октомври 2017

„Еднаш Плутрах рекол: „Умот не е сад кој треба
да се наполни туку оган кој треба да се
потпали”.
Во изминатиот период во кој сме затекнати од
различни ветрови, виори, промени, зарем не
размислуваме дека на ветрот му треба само
едно малечко жарче за да направи пожар? А,
ние, ние ги имаме во изобилство. Со нив
можеме да направиме пожар само често
размислуваме дека треба да се обединиме во
разликите.

Демократијата ни е света, а образованието
најважно! А ние што направивме? Ги изгубивме!
А, сигурни сме, сигурни сме дека сме подготвени
за Европска Унија затоа што ние се разликуваме
од сите земји членки во Европската Унија. Се
ч и н и д е ка н и е и м а м е н а ј м н о г у в и с о ко
образовани кадри од сите земји членки на
унијата, а најмалку знаење. Ние имаме реки,
езера, патишта полни со отпадоци, највисоко
ниво на невработеност, задолженост. И не си
веруваме на слушнатото како сеуште ни го
одбиваат барањето за членство во Унијата.

АКАДЕМСКА СВЕЧЕНОСТ

Третонаградена, Симона Видановска

ПРИЗНАНИЕ
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УКЛО – ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА
„КОНЕКЦИЈА ОКСФОРД”
Оваа година, во програмата „Конекција
Оксфорд”, којашто Балканскиот институт
за вера и култура (БИВК) ја организира во
Македонија по седми пат, се вклучи и
Универзитетот„Св. Климент Охридски” Битола.
Една од водечките цели на Балканскиот
Институт е да даде свој придонес во јавната
сфера на македонското општество за што
се спроведуваат различни програми и
и н и ц и ј а т и в и . Та к о в е с л у ч а ј о т с о
П р о г р а м а т а „ Ко н е к ц и ј а О кс ф о р д ” з а
поврзување на релевантните институции
во Македонија со едно од водечките места за
високо образование во светот со што се
овозможува размена на идеи меѓу академици,
професори, научници, студенти и други
интелектуалци.

На 28 март 2017 година, покрај приемот во
ректоратот од страна на ректорот
Коруновски гостите - докторанти од
престижниот британски универзитет, во
продолжение на нивниот престој во Битола
одржаа гостувачки предавања на неколку
високообразовни институции и тоа на
следниве теми и според следниов распоред:
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Стивен Мекал „Trends of maternal mortality in the
world and recent improvements” /“Introduc on to
maternal and child health.”
Висока медицинска школа
Кетрин Фишер „Luminescence Lanthanide
Complexes for Imaging”
Факултет за биотехнички науки
Олга Седелникова „Speciﬁca on of vascular
pa erning in maize"
Педагошки факултет

Ајлин Клуни „Opportuni es and Challenges in
Social Work with Children's and Families in England”
Со оваа активност академските кадри и
студентите на УКЛО имаа можност да се
запознаат со врвни научни достигнувања и
резултати добиени во рамките на тековни и
актуелни академски истражувања.
Досега преку оваа иницијатива во Македонија
гостувале близу седумдесет научници од
реномираниот Универзитет од Оксфорд.

Настани
Новости
Случувања
НАДВОРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

На 156 редовна седеница на Универзитетскиот
сенат едногласно е усвоен Извештајот за
работата на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“–Битола Овој документ подготвен на
почетокот на академската година, се публикува
во насока на поголема отчетност и по втор пат
има форма и содржинска концепција која што се
однесува на измината академска година.
Во согласност со Статутот на Универзитетот
Извештај от ги субл им ир а пр езем ените
активности, иницијативи, реализираните
проекти, постигнатите резултати,
организираните настани, со еден збор, сето она
што го одбележа функционирањето на
Универзитетот на централно ниво, но и во
артикулација со единиците во неговиот состав
за периодот на академската 2016/2017 година.
Извештајот за работата на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“–Битола претставува и
своевиден пресек на целокупното
универзитетско делување во сите домени.
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На 17, 18 и 19 октомври 2017 година на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
се реализира втората посета на експертскиот
тим од Институционалната евалуациона
програма при Европската асоцијација на
универзитети во рамките на процесот на
спроведување надворешна евалуација на
Универзитетот.
Надворешната евалуција е единствена можност
за добивање објективна оценка за работењето
на Универзитетот од една престижна, независна
Европска организација. Истовремено,
надворешната евалуација е во функција на
континуираниот развој на УКЛО, а пред сè на
системот за обезбедување и унапредување на
квалитетот.
Во агендата на експертскиот тим беа средби со
раководството на УКЛО, комисиите за наставнонаучни прашања и за соработка со
универзитетите во земјата и странство на
Универзитетот, истражувачи, докторанти и
административен кадар од нашиот Универзитет,
како и одвоени посети на Факултетот за
биотехнички науки и Факултетот за
информатички и комуникациски технологии.

Усвоен извештајот за
работата на Универзитетот
“Св. Климент Охридски“ - Битола

Во Извештајот е нотиран и позитивниот
Заклучок од Комисијата за образование, наука и
спорт на Собранието на Република Македонија
по Извештајот за работа на Ректорот и на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
што се однесуваше за академската 2015/16 и
Извештајот за финансиското работење за 2016
година што беа усвоени на Комисијата, одржана
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ДЕБИ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ОД УКЛО
ВО ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
Првото учество на студентите од Правниот
факултет на УКЛО пред Европскиот суд за
човекови права ја отвора можноста оваа
единица на УКЛО во процесите на едукација,
јакнење на знаењатаи аргументацијата да ги
вклучува сите студенти кои покажуваат вакви
вештини и можност низ правна логика да се
снаоѓат во најразлични ситуации кога се во
прашање заштитата и одбраната на човековите
права како врвни доблести на современото
живеење, низ симулирани судења.
Благодарение на клубот "Titus Flavius Orestes"
П р а в н и о т ф а к ул т е т п р и Ун и в е р з и т е то т
„Св.Климент Охридски“ - Битола, дебитираше на
6-от по ред FUTURA Regional Moot Court за
европско процесно право, односно за случаи
пред Европскиот Суд за човекови права, кој од
30 јуни до 2 јули, 2017 година, се одржа во Ниш,
Република Србија.

Студентките работеа под менторство на
доцентите: .д-р Ангелина Станојоска, д-р
Мирјана Ристовска и д-р Елена Тиловска Кечеџи. Начинот на работа им овозможи на
студентите стекнување практично искуство за
работата на Европскиот суд за човекови права,
претходно долго истражување на областа која ја
опфаќа Европската Конвенција, проширување
на знаењата за областа на човековите права,
тимска работа, можност да се почувствува
секојдневниот притисок на реалноста во
правничката работа.
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Клубот го претставуваа студентките Јулија
Јуртоска, Јулијана Јошеска и Марина Илиеска
кои ја сочинуваа страната на апликантот,
односно Стефанија Атанасовска, Наташа
Ласовска и Олгица Дејкоска кои ја сочинуваа
страната на респондентот.

Инаку, станува збор за регионален МООТ COURT
натпревар пред ЕСЧП, кој се состои во
изведување на симулирани судења на зададен
хипотетички случај, каде што студентите се
најдоа и во улога на подносители на претставка и
ги бранеа своите ставови и оправданоста
согласно со правото, а и во улога на респондети,
тужена држава, која со сета правна
аргументација мораше да ги побие наводите на
тужителот. Тимовите симулираа вкрстено со
други факултети, стекнувајќи се притоа со уште
поголемо знаење и искуство во областа. Се
здобија со сертификати за десетнеделен курс за
Европската конвенција за човекови права и
јурисприденцијата прес Европскиот суд за
човекови права, како и сертификат за освоено
второ место. Клубот "Titus Flavius Orestes" го
создадоа ентузијасти и меѓу студентите и меѓу
професорите, истиот ќе продолжи да постои, ќе
продолжи да учествува на регионалните moot
court натпревари од оваа област, затоа што,како
што нагласуваат од Правниот факултет при
УКЛО, ние сме факултет што сакаме да им го
обезбедиме најдоброто на нашите студенти и
тоа ќе го правиме и во иднина.

Настани
Новости
Случувања
НОВИ САД 2017
СОРАБОТКА ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ,
НР КИНА - ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА

октомври 2017

На покана на Универзитетот од Нови Сад,
ректорот на УКЛО, проф. д-р Сашо Коруновски и
генералниот секретар, м-р Офелија Христовска,
учествуваа во работата на Петтиот дијалог за
образованието и на Четвриот состанок на
Конзорциумот на високообразовни институции,
што се одржаа во рамките на соработката
помеѓу НР Кина и земјите од Централна и
Источна Европа, на 21 и 22 септември 2017.
Покрај претставниците на кинеските и
европските ресорни министерства од областа на
образованието, на настанот учествуваа и високи
делегации од 80 водечки универзитети од НР
Кина и од 16 земји од Регионот. На собирот на
ректорите, Универзитетот од Нови Сад е избран
за но в о сед иште на С екр ет а р иј атот на
Конзорциумот, а УКЛО стана нов член.

На овој престижен настан со меѓународен
карактер, високата делегација на УКЛО зеде
а к т и в н о у ч е с т в о в о р а б от н и те с е с и и и
дискусиите за соработка на полето на јакнење
на капацитетите во сферата на високото
образование, науката и иновациите, со посебен
акцент врз меѓусебната размена на
информации за достапните, но недоволно
искористени ресурси, за студиската понуда,
развојните и научно-истражувачките проекти,
актуелните и перспективните програми за
академска мобилност, како и за остантатите
активности на универзитетите членови на
Конзорциумот.
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НАСТАНИ, СЛУЧУВАЊА, НОВОСТИ

октомври 2017

Настани
Новости
Случувања
СОБИР НА СТУДЕНТИТЕ
ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Студентскиот собир како традиционална
манифестација организирана по повод Денот
на Европа - 9 Мај и годинава ги обедини на едно
место студентите од Република Македонија.
Домаќин на настанот што се одржа на 5 Мај 2017
година беше Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ од Скопје.
На ова значајно традиционално дружење на
студентите од Република Македонија на коешто
присуствуваа студенти и претставници од
поголемите универзитети во државата, нашуиот
универзитет забележа значајно присуство.
Педестина студенти беа активни партиципиенти
во студентската дебата што се одржа на темата:
“Европската Унија: Задолжителна или
алтернативна опција за студентите?“.

Покрај во овој , студентите од УКЛО учесуваа и во
ораторскиот натпревар којшто беше посветен на
темата: „Ја познавам ли доволно ЕУ ?„
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ОТВОРЕН ДЕН НА УКЛО

Настани
Новости
Случувања
Отоврен ден на УКЛО
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола за сите
средношколци, идни магистранти и докторанти
организира Отворен ден.
На 12 мај 2017 година, на плоштадот Магнолија,
единиците на УКЛО на посебни штандови ги претставија
студиските програми во трите циклуси на образование.
На непосреден начин, преку директни контакти со
наставниот кадар и студентите, единиците на УКЛО ја
презентираа својата високообразовна понуда и вкупните
перформанси.
Отворениот ден на УКЛО се реализира со цел
матурантите од средните училишта и сите
заинтересирани посетители да добијат конкретни
информации за упис на Универзитетот, како и за
можностите за добивање награди, стипендии,
мобилности. На овој начин, УКЛО се доближува до
средношколците и помага во нивната професионална
ориентација.
Отворениот ден на УКЛО беше збогатен со пригодна
програма, а специјално за настанот, популарната група
Brass Brothers изведе одлична мизичка програма.
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Од името на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, ректорот, проф. д-р Сашо
Коруновски на студентите и професорите им
посака успешна академска година и упати
порака до студентите дека започнуваат еден
нов степен на едукација низ којшто ќе ги градат
специфичните знаења, ќе се изградуваат како
личности и ќе стекнуваат нови, интересни
искуства, пријателства и конаткти што многу ќе
им значат во животот. Тој се осврна и на
спецификата на УКЛО, со близу 400 наставнонаучни кадри, со хетерогена високобразовна
понуда, коишто го позиционираат
Универзитетот во водечка високообразовна
установа во Југозападниот регион на Република
Македонија. ректорот истакна дека во прилог на
кохезијата на УКЛО е и свеченоста што се одржа
на Факултетот за безбедност, како значајна и
многу специфична единица, којашто оваа
година го одбележува своето четиридецениско
постоење.

„Како ректор на Универзитетот чувствувам
голема одговорност затоа што мене лично,
на тимот на моите проректори, на деканите
и продеканите на факултетите но
подеднакво и на сите служби што ви стојат
на располагање, на сите вработени на
Универзитетот основна преокупација ни е да
работиме во полза на вашите потреби и
максимално да придонесеме за да се
чувствувате добро.
Пред нас стои Универзитетот со својата
зацртана стратегија, со своите перспективи.
Со својата понуда на студиски програми,
можности за пракса, за спортски и културен
живот за студентите и особено со широка
палета за меѓународна студентска размена
преку етаблираната европска ЕРАЗМУС+
програма.

БЕЗБЕДНОСТ

Почетокот на новата академска година на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
започна на Факултетот за безбедност – Скопје,
кој одбележува значаен јубилеј, четири
децениско постоење. Првиот академски час и
свеченоста што се одржа во амфитеатарот на
оваа вискообразовна институција, на 18
септември 2017 година, беа во знакот на
срдечно добредојде на новите студентите, оние
кои прв пат зачекоруваат и се вклучуваат во
академското семејство на УКЛО, повеќе од 7000
студенти во сите три циклуси, на 12-те
високообразовни единици.
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ПРВ
АКАДЕМСКИ
ЧАС

Свечен почеток на
академската година на УКЛО
Факултет за безбедност - Скопје

Н о , ж и в е е м е в о в р е м е ко г а н е ш т а т а
константно се движат, се менуваат, а
Универзитетот е во постојана потрага за
сопствено надоградување со цел да им понуди
едно квалитетно образование на своите
студенти. Секако дека разбравте, годината
што почнува воопшто нема да биде
едноставна и ни остануваат многу нешта да
се направат. За да ја постигне својата цел, за
да може континуирано да се возобновува
вашиот Факултет, но и Универзитетот во
целина, УКЛО има потреба од вас, од сите нас,
од вашите идеи, од вашето и нашето
инвестирање, од заеднички ангажман.
Навистина можете да бидете горди што ќе
бидете дел од Универзитетот во Битола, дел
од Факултетот за безбедност – со радост ве
очекуваме и се радуваме на нашите идни
заеднички постигнувања и успеси, а
истовремено се надеваме дека еден ден освен
вашата диплома, ќе понесете и убави спомен“.
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Свечен почеток на
академската година на УКЛО
Факултет за безбедност - Скопје

На првиот академски час на Факултетот за
безбедност – Скопје доделени се благодарници
на поранешни декани на Факултетот кои
оставиле добро наследство во насока на
развивање на науките од областа на
безбедноста. Благодарници беа доделени и на
институции и поединци, меѓу кои и на ректорот
на УКЛО, проф. д-р Сашо Коруновски.

БЕЗБЕДНОСТ
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ПРВ
АКАДЕМСКИ
ЧАС

Покрај комплетното раководство на УКЛО,
управата и вработените од Факултетот за
безбедност, на свеченоста во чест на новата
генерација студенти, присуствуваа и двајца
министри во Владата на Република Македонија,
за одбрана и за внатрешни работи, Радмила
Шеќеринска и Оливер Спасовски, кои ја
потенцираа важноста и местото на Факултетот за
безбедност – Скопје и искажаа уверување дека
професионалните и квалитетни кадри се
особено значајни во унапредувањето и
развивањето на безбедносниот систем на
Република Македонија и изразија подготвеност
за разгледување на можностите за ангажирање
на најдобрите профили во областите на
одбраната и безбедноста во безбедносните
институции во државата.

Во завршниот дел на свеченоста на
најдоброзапишаните студенти на петте постојни
студиски програми на Факултетот доделени им
се индексите, а најдобро рангораниот студент
Моника Тодорова е ослободена од трошоците за
студирање. На овој начин, УКЛО ја продолжува
политиката за стимулирање на најдобрите
студенти и презема активности за перманентна
под дршка на студентскиот активизам и
иницијативност.

НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЈА

ПРВА ИНТЕРНА КОНФЕРЕНЦИЈА
НА УКЛО
Науката на УКЛО - искуства и
перспективи УКЛО 21-УИК
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Првенствената и основна цел на
конференцијата според проректорот за наука
на УКЛО, проф. д-р Елизабета Бахтовска е во
насока на квалитативно и квантитативно
подобрување на научно-истражувачката и
проектната активност на универзитетот и
зголемување на меѓусебната доверба помеѓу
академските кадри на УКЛО. Таа смета дека од
ваквите форми на заедничка соработка се
о ч е к у в а п од о б р у в а њ е н а в е ш т и н и т е и
компетенциите на академските кадри, но и
повисок степен на интеграција на
Универзитетот.

Ректорот на УКЛО, проф. д-р Сашо Коруновски и
во поздравната реч до присутните се осврна на
неколку важни моменти кои и даваат посебно
значење и важност на Конференцијата. Споре
него, во овие времиња на големи промени,
гл а в е н п р е д и з в и к п о к р а ј о с н о в н и о т –
образовниот, е и пронаоѓањето на вистинскиот
одговор за барањата на општеството во коешто
живееме и делуваме, барањата на
опкружувањето, стопанството, бизнис и небизнис секторот, економијата воопшто. Тој ја
акцентира индивидуална одговорност на
наставно-научните кадри како и
институционалната одговорност што
произлегува од карактерот на секој Универзитет
како што се: науката, научното истражување,
трудовите што се објавуваат и резултатите што
произлегуваат од нив: „Единствениот одговор
за којшто имаме индивидуална одговорност во
својство на наставно-научни кадри, но
истовремено и институционална одговорност
што произлегува од карактерот на секој
Универзитет тоа е НАУКАТА, НАУЧНОТО
И С Т РА Ж У В А Њ Е , Т Р УД О В И Т Е Ш Т О С Е
О Б Ј А В У В А АТ, Р Е З УЛ ТАТ И Т Е Ш Т О
ПРОИЗЛЕГУВААТ.
Споделувајќи ги заедничките вредности што
се иманентни на секоја академска заедница
ние всушност ја потврдуваме припадноста
кон едно пошироко семејство за чијашто
сплотеност, основен предуслов во
функционирањето е меѓусебната доверба. И
покрај зголемените интегративни
активности во рамките на Универзитетот,
голем број од наставниците од различни
единици не се познаваат меѓу себе што ја
става во прашање и меѓусебната доверба и
учеството во заедничи проектни активности
и интердисциплинарни истражувања.
Средбите од ваков вид се можност сите ние да
се потсетиме дека сме дел од истото
семејство, дел од Универзитетот, а особено
дека занимавањето со научно-истражувачка
работа не е случаен настан, напротив, во една
поширока констелација и при современи
тенденции за интердисциплинарност, за
тимска работа, тоа го надминува
поединечното, индивидуалното ниво.
Успешното бавење со наука бара и одговрен
пристап пришто фигурирањето на
Универзитетот како одредница во
афилијацијата треба да претставува
незаобиколен пристап и потврда за
суштината на научната работа којашто се
одликува со систематичен пристап во секој
сегмент од работењето“.

НАУКА НА УКЛО

Од 29-30 септември, УКЛО одржа Конференција
на тема „Науката на УКЛО - искуства и
перспективи“ или УКЛО 21-УИК. Нa
Конференцијата присутвуваа 109 академски и
научни кадри од УКЛО со 86 пријавени трудови,
од вкупно 128 автори и коавтори, исто толкав
број рецензенти, 16 презентери, шест стручни
комисии според научните подрачја и 6
модератори за презентирање на општите
коментари и заклучоци за пристигнатите
трудови од рецензентите. Општиот впечаток од
присутните е дека Конференцијата беше многу
корисна и применлива, зашто обезбеди
можности за стекнување дополнителни и
п р и м е н л и в и з н а е њ а о кол у н а ч и н от н а
подготовка на трудови за меѓународни
списанија, начинот на подготовка на успешни
а п л и ка ц и и , п о н уд и и н ф о р м а ц и и о кол у
можностите за работа на лабораториите на
УКЛО коишто се во фаза на ставање во функција.
Исто така, оценето е дека од особена важност е
дружењето меѓу членовите од различни
единици од нашиот Универзитет како нов
дополнителен и значаен момент.
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Конференцијата се одвиваше во пленарни и
поединечни стручни сесии. Поконкретно,
првата пленарна сесија со наслов „ Видливост,
искуства и добри практики при изработката на
научно-истражувачки трудови“ се однесуваше
на презентации за подигнување на видливоста
на научните достигнувања на УКЛО. Исто така,
истакнати професори кои имаат искуство во
објавување трудови со фактор на влијание и
користење ИТ алатки за полесна подготовка на
трудовите ги презентираат добрите пракси и
искуства и истиоте ги споделија со учесниците на
Конференцијата.
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НАУКА НА УКЛО

ПРВА ИНТЕРНА КОНФЕРЕНЦИЈА
НА УКЛО
Науката на УКЛО - искуства и
перспективи УКЛО 21-УИК

Втората сесија беше посветена на темата
„Проектни активности и лаборатории на УКЛО“
при што се пренесени искуствата од успешно
реализирани проекти од програмите Erasmus +,
Horizon2020 и ИПА проектите за прекугранична
соработка, како и искуствата околу подготовка
на проектни апликации, како и одржливоста на
проектите, постоење и користење на
р е з ул т а т и т е н а п р е к т о т и п о н и в н о т о
завршување. Посебен акцент беше ставен на
унапредувањето на апликативната дејност и
соработката со бизнис заедницата, преку
презентации за можностите што ги нудат
лабораториите на УКЛО. Вториот ден беше
посветен на работата на стручни сесии, според
научните подрачја на пристигнатите трудови и
опфати презентација на општите коментари и
заклучоци по пристигнатите трудови од страна
на стручните комисии, при што, модераторите,
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НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЈА

од шесте стручни комисии избрани од
координативното тело, според научните
подрачја, ги претставија општите коментари и
заклучоци за пристигнатите трудови, добиени
од рецензентите на трудовите.

По однос на бенeфитите од Конференцијата,
која според концептот и содржината е
оригинална, инвентивна и иновативна,
менаџментот на УКЛО оценува дека во услови
кога високото образование се соочува со бројни
предизвици и кога универзитетите ја
ревидираат и редефинираат својата позиција во
о п ш т е с т в о т о , п о т р е б а т а од з а е д н и ч ко
споделување на интересите, приоритетите,
добрите практики и уште повеќе потребата од
усовршување, подобрување на сопствените
знаења и вештини станува исклучително
значајна. Пред сè, се очекуваме зголемување на
в и д л и в о с т а н а у н и в е р з и т е т о т, п р е к у
зголемување на бројот на објавени трудови,
зголемување на бројот на пријавени проектни
апликации, интензивирање на работата на
лабораториите, паралелно со зголемувањето на
соработката помеѓу вработените наставници,
соработници и истражувачи на УКЛО во сите
претходно наведени активности. Впрочем, еден
од приоритетите на ЕРАЗМУС+ програмата за
2018 е поддршка на професионалниот развој на
академските кадри, промовирајќи
висококвалитетно и иновативно образование со
употреба на нови современи методи и алатки за
учење.

РЕДОК НАСТАН НА УКЛО
ОДБРАНА НА ДВОЕН ДОКТОРАТ
ДОКТОРАТ

УКЛО со посебна гордост пристапува кон овој
редок настан, дотолку повеќе што тој произлезе
како резултат на престојот реализиран во
рамките на ЕРАЗМУС МУНДУС програмата и
проектот БАЗИЛЕУС каде нашиот универзитет
беше учесник во периодот од 2008-2017
година. Кандидатката аплицираше, беше
селектирана и реализираше 6 месечна
мобилност на докторски студии во Гент.
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Научниот и истражувачки предизвик на д-р
Рената Петревска Нечкоска е проблемот на
тактичкиот менаџмент и неговата
адаптабилност во услови на непредвидливост и тоа како во менаџерска така и во смисла на
менаџмент на информацискиот систем.
Таа во соработка со своите ментори, професори
од двата универзитети, УКЛО И Гент, преку
вмрежување и со други научници и во
консултација со г-нот Стефан Хаекел, поранешен
директор за стратегиски студии и иновации во
ИБМ од САД кој ја воведе менаџерската рамка
Sense-and-Respond, го понудува методот
ДЕНИЦА, којшто на тактичкиот менаџер му
овозможува адаптабилност во ефективното
остварување на целите. Методот е дизајниран
низ повеќе итерации со менаџери во реалниот
бизнис, од 4 компании од кои 2 во Белгија и 2 во
Македонија, и веќе се користи и унапредува во
компании во Западна Европа. Банкарското и
практичното искуство на докторантката,
испреплетено со научно-истражувачките
активности на врвен светски универзитет, како и
н е ј з и н а т а мул т и д и с ц и п л и н а р н о с т ка ко

професионалец и сестрана личност, резултираа
со успешно заокружување на еден посебен
процес на двоен докторат.Одбрана на двојниот
докторат пред интернационалната комисија за
оценка ги поврзува докторските студии,
научните дисциплини и истражувачите и ја
унапредува соработката меѓу универзитетите и
државите.

РЕДОК НАСТАН НА УКЛО

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
во соработка со Универзитетот Гент во Белгија,
организираа јавна одбрана на двоен докторат
на м-р Рената Петревска Нечкоска, асистент од
Економскиот Факултет Прилеп. На свечениот
чин пред комисија со меѓународен состав,
Нечкоска ја одбрани дисертацијата на тема:
Збогатување на Sense-and-Respond Рамката за
примена во тактички менаџмент со употреба на
ИКТ.

Од б а р а н а т а н а д в о ј н и о т до к то р а т и л и
„cotutellе”, според популарниот францускиот
наслов, се одржа на Економскиот факултет –
Прилеп на 26.10.2017. Овој, по многу нешта
единствен чин, предизвика должно внимание
во академската, но и во пошироката јавност.
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Машинијада 2017
Студентски искуства
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МЕЃУНАРОДЕН НАСТАН

МАШИНИЈАДА

Во Будва, Црна Гора, од 8 до 13 мај 2017 година
се одржа 57-ма МАШИНИЈАДА. Станува збор за
традиционално собирање на студенти и
професори од машинските факултети од
просторите на бивша Југославија. 15 –те
машински факултети учесници на настанот беа
претставени со близу 1000 студенти од полето на
машинство меѓу кои и студенти од Техничкиот
факултет во Битола, единица на УКЛО.
Овој интересен собир на младите машинци
беше повод да пренесеме дел од впечатоците и
импресиите на македонските студенти кои ја
потврдија максимата дека техничките науки и
машинството- не се машка професија, особено
во услови кога целиот развој на современите
општества се базира на техниката и од причина,
што со нивниот пример и учество на настанот
покажуваат дека е потребен труд, упорност,
посветеност – за да се постигне успех, порака
што ја упатуваат до сите идни машинци, до сите
идни студенти.
Еве ги нивните впечатоци:
На покана од организаторите на Машинијадата,
т.е. поточно од Машинскиот факултет во
Краљево нашиот факултет, Технички факултет –
Битола, по втор пат зеде учество на оваа 57 по
ред Машинијада. Прв пат учествувавме
минатата, 2016 година. Оваа година
учествуваваме 4 студентки од машинскиот смер:
Ирена Андоновска, Симона Симоска, Елена
Ѓероска, Тамара Иваноска, сите трета година,
општо машинство.
Духот на Машинијадата е посебен поради
натпреварите по знаење и спорт, кои и даваат
посебно чувство и сјај на самата манифестација.
Ние како факултет зедовме учество во
натпревар по знаење, односно по предметот
Механика 2 каде освоивме 5 место од вкупно 10
факултети. Сепак, во однос на другите факултети
каде што учествуваа и до 70-80 студенти, и ова
место е успех за нас како факултет со толку малку
учесници. Се подготвувавме 1 месец пред
натпреварот самостојно.
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Исто така мора да се споменат и забавите кои се
п р а в ат н а о в а а м а н и ф е с т а ц и ј а . П о к р а ј
о т в о р а њ е т о н а М а ш и н и ј а д а т а ка д е с е
претставуваат факултетите кои учествуваат на
манифестацијата и затворањето на
Машинијада, каде што се доделуваа медалите
на факултетите кои освоија награди кое беше
одржано во ноќниот клуб “Трокадеро“, имаше и
журки и забави што се одржуваа покрај море. Во
текот на тие 6 дена се дружевме, се забавувавме
и се запознавме со многу колеги со кои
разменувавме искуства како на полето на
машинството, така и за самата средина во која
живееме, т.е. градовите и различните култури но
и интересите, верувањата и кои не
приближуваат едни кон други.

Голема благодарност должиме на нашиот,
Технички факултет - Битола, кој ја препозна
важноста да се учествува на ова манифестација
и ни даде несебична подршка. Покрај посебната
благодарност до нашиот декан проф. д-р
Стојанче Нусев и продеканот за настава проф. др Верица Данчевска за големата поддршка и
нашиот студентски парламент.
Н а ш а т а п о р а ка до и д н и те с т уде н т и н а
Техничкиот факултет Битола и УКЛО е поврзана и
со студирањето и со студентскиот активизам: со
сета своја енергија, младешки жар, интерес и
ентузијазам да се „нурнат“ во академските води
и со радост да ги откриваат новите перспективи
на едукацијата и студентскиот живот.

ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН ЗА СТУДЕНТ
ОД ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БИТОЛА

Инженерскиот прстен заедно
соуниверзитетската диплома , претставуваат
една круна на четирите години универзитетско
образование, а уште поважно е дека и како
симбол на минатиот успех претставува водилка
и мотив за уште посилно идно вложување во
моето знаење.Во текот на студирањето кога
д и п л о м а т а е д а л е к у од х о р и з о н т о т, а
колоквиумските недели и испитните сесии се
веднаш зад аголот, единствено се важни
самопожртвуваноста и трудот.Секој положен
испит и секоја висока оценка во индексот се
само мали чекори кон дипломата, но
истовремено се и докази пред самите нас и пред
другите за нашата непоколеблива посветеност
во борбата за знаење и успех.
Сметам дека најважен услов за успех во секое
поле но и во науката не е само желбата да се
биде најдобар, најважна е љубовта кон она што
го работиме.Единствено кога човек го сака она
што го работи или студира може да се вложи
стопроцентно самиот себе си. А успехот е
природна и неизбежна последица.
Во моментот работам како инженер во
интернационална компанија од авто-мото
индустријата.засега сакам да се посветам на
инженерската професија и лично да го
почувствувам инженерството и да го применам
практично своето знаење, а во динина, се
надевам, повторно ќе и се вратам на науката.
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Со уникатното признание “Инженерски прстен“
носителот всушност добива потврда за
постигнатите резултати во своето образование.
Од друга страна, Прстенот го промовира и
значењето на техничките науки и
инженерството. На традиционалната
манифестација што се одржува под
покровителство на претседателот на државата,
Ѓорге Иванов, студентот од УКЛО Христијан
Ристевски, и уште деветмина негови колеги
имаа чест да го добијат Инженерскиот прстен
како поттик за изучување на инженерството, во
насока на формирање квалитетен инженерски
подмладок.
Настанот се одржа по 14 пат во организација на
Инженерската институција на Македонија и
Комората на овластени архитекти и инженери.

ХРИСТИЈАН РИСТЕВСКИ, Технички факултет –
Битола

СТУДЕТСКИ АКТИВНОСТИ

Христијан Ристевски, од Tехничкиот факултет во
Битола е меѓу најдобро дипломираните
студенти од техничките науки во Република
Македонија, добитник на виското признание
Инженерски прстен.

ИНЖЕНЕРСКИ
ПРСТЕН
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ПРВ СТИПЕНДИСТ

ФОНДАЦИЈА
ТОМА ФИЛА
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Стефанија Атанасовска студентка на
Правниот факултет при УКЛО
е првиот стипендист на Фондацијата
„Тома Фила“ за талентирани млади правници

Пред да почнам да ви ја раскажувам мојата
кратка, но за мене многу важна приказна како
дел од CEEPUS програмата би сакала да се
претставам. Јас сум Стефанија Атанасовска и сум
студент на втор циклус студии на казнено –
правната насока на Правниот факултет во
Битола, кој е дел од големото семејство на
Универзитетот Св. Климент Охридски - Битола.
Можам слободно да кажам дека сум дел од
многуте успешни приказни кои се дел и се
прераскажуваат во рамките на овој Универзитет,
а благодарение на грижата и посветеноста на
истиот за изградба на една поттикнувачка
академска средина која раѓала, раѓа и ќе раѓа
високо – квалитетни профили на стручни лица
од секоја област. Мојот успех пред се се состои
од стекнување на реално применливи знаења и
вештини од обласа на правните науки кои ми го
отворија, а воедно и олеснија патот кон стручно
усовршување, па така, јас, денес сум корисник
на стипендијата која се доделува од
фондацијата „Тома Фила“ и која е наменета за
талентирани млади правници.

Покрај ова, благодарение на соработката на
Универзитетот со низа странски академски
единици и неговата вклученост во голем број на
европски програми наменети за поттикнување
на мобилноста и за стручно усовршување на
студентите, имав можност да престојувам и
стручно да се надоградувам на Универзитетот во
Виена, за што ќе ви раскажам во продолжение.
Кон крајот на минатата година благодарение на
дел од моите професорки дознав за CEEPUS
програмата (Централноевропска порграма за
размена во областа на универзитетски студии),
односно за објавениот конкурс во врска со
истата. Откако се информирав за каква програма
станува збор и какви позитивни страни нуди
истата, без размислување решив да се пријавам
на конкурсот. Ваквата одлука беше една од
најдобрите мои досегашни одлуки и од аспект
на мојот професионален/академски живот и од
аспект на мојот приватен живот. На мое огромно
задоволство на почетокот на оваа година бев
известена дека мојата апликација е прифатена и
дека ќе имам можност, а би рекла и привилегија
еден месец да престојувам во Австрија, во Виена
и да работам на научно – истражувачки проект
од полето на правото, па така во месец март
започнува мојата едномесечна приказна. Со
оглед на тоа дека стануваше збор за научно –
истражувачки период, месец март потполно го
искористив за мое академско и стручно
надоградување, како и за пишување на мојот
магистерски труд, кој во тој период беше веќе во
фаза на изработка. Моите активности главно беа
насочени кон пронаоѓање и анализа на научна и
стручна литература, која би била од корист за
изработката на магистерскиот труд, кој е од
областа на казненото право, во што ми
помагаше ментор, односно професорка од
тамошниот Правен факултет, кој е во рамки на
Универзитетот Виена, но исто така учествував и
н а п р ед а в а њ а и де б ат и од о бл а с т а н а
меѓународното право и меѓународните односи.

Стефанија Атанасовска студентка на
Правниот факултет при УКЛО
е првиот стипендист на фондацијата
„Тома Фила“ за талентирани млади правници

ФОНДАЦИЈА
ТОМА ФИЛА

Од денешен аспект можам да кажам дека оваа
програма за мене беше едно неповтроливо и
големо животно искуство, кое иако траеше
релативно кратко без сомнение ми го промени
животот во позитивна насока, а за успешниот
крај на оваа приказна несомнено голем
придонес имаа и професорите на Правниот
факултет во Битола кон кои сакам да искажам
голема благодарност, а пред се до доц. д-р
Ангелина Станојоска, доц. д-р Мирјана
Ристовска и особено до доц. д-р Елена Тиловска
Кечеџи кои безрезервно ми излегоа во пресрет и
ми помогнаа во текот на аплицирањето за
учеството во рамките на оваа програма.

Од денешен аспект можам да кажам дека оваа
програма за мене беше едно неповтроливо и
големо животно искуство, кое иако траеше
релативно кратко без сомнение ми го промени
животот во позитивна насока, а за успешниот
крај на оваа приказна несомнено голем
придонес имаа и професорите на Правниот
факултет во Битола кон кои сакам да искажам
голема благодарност, а пред се до доц. д-р
Ангелина Станојоска, доц. д-р Мирјана
Ристовска и особено до доц. д-р Елена Тиловска
Кечеџи кои безрезервно ми излегоа во пресрет и
ми помогнаа во текот на аплицирањето за
учеството во рамките на оваа програма.
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На професионален/академски план можам да
кажам дека се стекнав со доста нови знаења
з н а е њ а од о бл а с т а н а ка з н е н о т о и н а
меѓународното право. Исто така имав можност
да видам како е осмислен и како функционира
тамошниот образовен систем, како
функционира правниот систем, а запознав и
многу лица меѓу кои и истакнати правници и
професори, а со дел од нив останав и во
понатамошен контакт, што секако е од големо
значење за мене и за мојата понатамошна
стручна надоградба. Од позитивните страни
пак, кои имаа импакт врз мојот приватен живот
можам да ги издвојам запознавањето на една
сосем нова култура и традиција, запознавањето
и стекнувањето на пријателства со голем број на
лица од различни земји, изучувањето на
австриската историја и нивниот начин и стил на
живот и уште многу други работи кои несомнено
придонесоа во изградбата на мојата личност.

ПРВ СТИПЕНДИСТ

Како што и погоре споменав, овој престој имаше
позитивни ефекти кои имаа влијание и на мојот
професионален/академски и на мојот приватен
живот.
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Интервју
Алумни Ѓоре Наков
поранешен студент на УКЛО
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АЛУМНИ УКЛО

ИНТЕРВЈУ
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Алумни базата на УКЛО е богата и преполна со
студенти, магистри и доктори на науки кои
благодарение на нивните стекнати знаења и
умешност успеале да се докажат во нивното
поле на професијата.
Ѓо р е Н а к о в е е д е н од н и в . То ј с в о и т е
додипломски студии на Технолошко- техничкиот
факултет во Велес, единица на УКЛО ги
заокружува во 2013 година кога се стекнува со
диплома инженер за прехранбена технологија
и биотехнологија
Со оглед на тоа што прехранбената индустрија и
биотехнологијата се во постојано усовршување,
студирањето на Технолошко- техничкиот
факултет во Велес, целосно ги задоволи моите
очекувања и потреби. Во текот на моето
студирање една година преку програмата
Еразмус + бев на размена на студенти во
Универзитетот по прехранбена технологија во
Пловдив, Република Бугарија (University of Food
Technology Plovdiv) година која ми помина во
усовршување на професионален план.
По дипломирањето, Наков се вработува како
технолог во производство на торти и колачи,
подоцна, својот професионален пат го
продолжува во фармацевтската индустрија,
кадешто стекнува дополнителни
искуства.Денес, Ѓоре Наков е асистент на
катедрата за Биотехнологија и прехранбена
технологија на Универзитетот “Ангел Анчев“ во
Русе, Република Бугарија.

Секое негово доаѓање во Македонија и посетата
на неговиот факултет ја користи како можност да
испрати порака до студентите и да ги охрабри во
напорите за совласување на знаењата и
перманентното надградување. Во интервјуто за
нашето гласило тој вели: Направете учењето да
ви биде задоволство, во факултетските клупи
можете да создадете многу пријателства кои ќе
траат цел живот. Мојата приказна започна на
Технолошко – техничкиот факултет во Велес,
факултет што ми ја помогна да го изодам патот
кон своето профилирање. незаборавајте дека
образованието е дел од животот без кој
едноставно – не се може!

ИНТЕРВЈУ
МАРТИНА СОЛУНЧЕВСКА
ИАЕСТЕ

ИАЕСТЕ Македонија денес има околу 40
полноправни членови и уште 80-тина
активни во сите локални комитети во
Македонија - Скопје, Битола, Охрид и Штип.
Со овие бројки, како и константниот
ангажман на локално и глобално ниво,
ИАЕСТЕ Македонија важи за еден од
најактивните национални комитети во
светот.
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МС: ИАЕСТЕ Македонија е студентска
волонтерска организација која овозможува
размена на ст уденти од техничките
факултети веќе 24 години. Преку ИАЕСТЕ
студентите при сите државни универзитити
ширум државата добиваат шанса да стапат
во контакт со некои од најреномираните
македонски и странски компании, како и да
заминат на платена стручна пракса во
странство. Освен потребното работно
искуство во компании и универзитети ширум
светот, членувањето во ИАЕСТЕ носи многу
забава, вредни пријателства и контакти кои
можат да бидат клучни за понатамошната
кариера на студентот. Во Битола ова
организација има свој Локален комитет
којшто е исклучително активен, успешно
позициониран меѓу студентите и воедно
важен дел од целината на ИАЕСТЕ
Македонија

Освен можноста за стручна платена пракса
во странство, ИАЕСТЕ нуди голем број на
конференции и семинари каде што секој
може да стекне потребни лични и
професионални вештини, пред се преку
тимска работа и практично искуство.

СТУДЕНТСКИ ИСКУСТВА

УГ : Може ли најнапред да ни ја претставите
студентската организација ИАЕСТЕ која има
свој локален комитет во Битола?

Оваа активност и ажурност, распознаена и
на интернационално ниво, е заслужна за
организацијата на претстојниот ИАЕСТЕ
семинар SID - Strategic IAESTE
Development, втор по големина и важност во
ИАЕСТЕ на светско ниво, на кој Скопје,
Македонија е овогодинешниот домаќин.
УГ : Што значи да се биде член на ИАЕСТЕ
Македонија?
МС: Да се биде член на ИАЕСТЕ значи да се
биде нешто повеќе од само студент. Преку
ИАЕСТЕ се стекнува искуство коешто се
бара кај студентите и идните вработени, но
не се добива во факултетските клупи.

УГ : Кажете ни нешто повеќе за активноста
којашто на почетокот на мај 2017 година ја
одржавте под акронимот СИД и што тоа
значи?
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ИНТЕРВЈУ
МАРТИНА СОЛУНЧЕВСКА
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СТУДЕТСКИ ИСКУСТВА

ИАЕСТЕ

МС: Од 4 до 7 мај 2017 во Скопје пристигнаа
повеќе од 60 делегати, претставници на
студентските и професионално водените
ИАЕСТЕ комитети. Поголемиот број делегати
беа од земјите од Европа како Германија,
Швајцарија, Велика Британија, Ирска, но
пријавени се и делегати од подалечните земји
како САД, Таџикистан, Индија, Палестина. На
семинарот се одржаа пет работни групи, на кои
делегатите разработија план за работа и
подобрување на ИАЕСТЕ на интернационално
ниво, како и предлози за Надзорниот Одбор.
Секоја група опфати различни делови од
работата на ИАЕСТЕ, а темите на работните групи
беа во областите на размена на праксите,
маркетинг, подобрување на односите со
алумните, соработки со останати
интернационални организации и како да се
прослави и одбележи 70 годишнината на нашата
асоцијација. Секако, организацијата на еден
настан од ваков размер бара многу подготовка,
истрајност и поддршка од македонските
институции и компании. Машинскиот факултет,
во чии простории ќе се одвиваат работните
групи, како и Park Hotel & Spa, каде делегатите ќе
престојуваат, се поддржувачи на настанот уште
од самиот почеток. Меѓу другите поддржувачи
се вбројуваат и: RedBull, Фармахем, Neskafe,
Vitalia, Vincini, Viva, Кожувчанка, Јаболчело,
Карнем и други.
Оваа листа секако дека беше зголемена се со
цел да се овозможи промоција на компаниите
на локално и интернационално ниво, како и
брендирање на просториите и производите
користени за време на семинарот. Во таа
смисла, се заблагодаруваме за вниманието,
п од д р ш ка т а и п р о м о ц и ј а т а н а н а ш и т е
активности на раководството на УКЛО, на
Универзитетското радио УКЛО ФМ и другите
промотивна и афирмативна потпора и содејство
со службите од Ректоратот.
УГ Може ли да ни посочите дел од бенефитите за
студентите со одржување на еден ваков настан
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МЦ: Учеството на бројните делегации
овозможи истовремено и културна размена што
е од голема важност и за ИАЕСТЕ, и за
Македонија како домаќин. Доаѓањето на
странските делегати придонесе за промоција на
М а к е д о н и ј а в о с в е т о т, а з а в р е м е н а
интернационалната вечер сите делегати можеа
да ги пробаат познатите македонски јадења и да
уживаат во македонската традиционална
музика и танци.

Во рамки на настанот поканетите ИАЕСТЕ
алумните и поддржувачите меѓу компаниите
помогнаа дружењата да добијат една топла
п р и ј а тел с ка н от а и д а г и п р од л а б о ч а т
меѓусебните дружења во интерес на идната
соработка. Воедно, на овие вечери делегатите и
нашите соработници разменија контакти,
искуства кои ќе им користат во иднина, за да
остварат соработка во полињата од нивен
интерес.
УГ: Какви се вашите лични оценки и согледувања
за СИД?
УГ: Семинарот за развој на ИАЕСТЕ не само што
иницира директна промоција на нашата земја
на интернационално ниво, туку и овозможи
спојување на високо образовните институции и
претставниците на бизнис-заедницата и
домашните компании како долгогодишни
соработници на ИАЕСТЕ Македонија,. Нивното
меѓусебно претставување и вмрежување треба
да даде плодотворни резултати во периодот што
следува.

Искуства од
Еразмус+ мобилноста

ЕРАЗМУС +
ИСКУСТВА

Понекогаш спонтаните одлуки кои не се
однапред испланирани можат комплетно да го
сменат текот на животот. При тоа, немојте да се
плашите што ќе се случи, едноставно дозволете
нештата да се случат и уживајте во нивниот тек.
Преплавена од премногу емоции и доживувања
не знам од каде да почнам во опишувањето на
моето искуство од Еразмус+ мобилноста која
сосема го промени текот на мојот живот. Имено,
благодарение на можноста што ја нуди Еразмус+
ги живеам 10-те најубави месеци од мојот
живот, живеам буквално како во сон од кој не
сакам никогаш да се разбудам.

Во овој контекст, на моите колеги би сакала да
им дадам неколку корисни препораки што ќе им
помогнат во фазата пред аплицирање за
Еразмус+ мобилноста. Прво, информирајте се
подетално во врска до дестинациите и
можностите кои ви се нудат. Второ, направете
истражувања и споредба во поглед на
соодветноста на предметите од вашиот и
странскиот универзитет, како и веројатноста од
јазична бариера. Трето, направете истражувања
за трошоците на живот, сместувањето,
потребните документи и сл. Четврто, спакувајте
се, отпатувајте и уживајте во оваа прекрасна
авантура. Овде сите се многу љубезни и гледаат
на секој можен начин да ти помогнат околу
совладување на материјалот со цел да се
постигнат добри резулти. Исто така, се
о р г а н и з и р а а т гол ем б р о ј с ем и н а р и од
најразчилни полиња. Така на пример, пред
и з в е с н о в р ем е и м а в м е м ож н о с т д а с е
запознаеме со Американскиот Нобеловец од
областа на економијата Мајкл Спенс којшто
гостуваше како визитинг професор на нашиот
факултет.
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Но, да тргнеме од почеток. Што се случи пред
речиси повеќе од една година што придонесе да
се промени мојот живот? Случајно дознав дека
се во тек апликациите за Еразмус+ мобилности.
И покрај тоа што претходно немав подетални
информации за оваа програма, без двоумење и
никакви стравови аплицирав за мобилност во
Универзитетот во Фоџа, Италија. По извесен
период бев известена дека сум номинирана и
знаев дека следната студиска година почнувам
едно ново поглавје во животот. Во тој момент кај
мене се јави мала недоумица со оглед на фактот
дека бев единствен студент од Република
Македонија што заминува на студиски престој
во овој универзитет. Потоа, следуваа
потешкотии во однос на изборот на соодветни
предмети, решавање на визното прашање и сл.
но, со упорност и цврста решеност да успеам
сепак, ги надминав сите овие проблеми.

Пред да заминам на пат направив истражувања
з а г р а д о т, ф а к ул т е т о т, с м е с т у в а њ е т о ,
транспортот и започнав да ги одбројувам
деновите и часовите до моето заминување. Во
меѓувреме се приклучив на Еразмус форумот
каде што стапив во контакт со студентка од
Унгарија со која решивме да живееме заедно.

СТУДЕНТСКИ ИСКУСТВА

Искуства и импресии од
студентката Тамара Петреска,
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СТУДЕТСКИ ИСКУСТВА

ЕРАЗМУС +
ИСКУСТВА

Искуства од
Еразмус+ мобилноста

Паралелно со редовната настава, убава е
можноста да се посетуваат бесплатни часови по
италјански јазик со што секој странски студент
може да се стекни со цертификат и
дополнителни ЕКТС кредити. Доста интересно
искуство за мене беше учеството во радио
програма каде што зборував за дотогшните
доживувања и мојот живот како Еразмус студент
во Фоџа. Исто така, бев дел од тимот со кој ја
промовиравме Еразмус+ програмата во
средните училишта. Лично се чувствував многу
исполнето што оставив мој белег за време на т.н.
Erasmus social week при што собиравме храна
пред божиќните празници за семејствaта со
мали примања. Листата од културно-забавни
активности нема крај: голем број
мултинационални вечери, ручеци, забави, игри,
патувања и сл. За време на мојот престој овде
согледав голем број културни разлики и
сличности, го збогатив мојот вокабулар од
п о в е ќ е
ј а з и ц и ,
в к у с и в
нарјразлични.традиционални јадења...

Во поглед на патувањата посетив голем број
места во Италија, но и надвор од неа.
Едноставно се сретнуваш со твоите Еразмус
пријатели, ви се раѓа идеја да се патува негде и
ете ве во некое место во Европа посетувајќи
културни знаменитости, најразлични фестивали
и забави.
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На крај сфаќаш дека животот после Еразмус
мобилноста нема повеќе да биде ист зашто се
чувствуваш позрело и побогато со голем број
нови искуства. Како и да е никогаш нема да
заборавам ниту еден едиствен детал од овие 10
месеци на кои ќе се навраќам постојано во
меморијата. Затоа, овде кружи изреката “Once
Erasmus, always Erasmus” (Еднаш Еразмус,
засекогаш Еразмус). Во прилог сакам да ви
споделам неколку фотографии за да доловите
некои моменти...

