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Предговор
Почитувани читатели, пријатели на УКЛО и на Универзитетскиот глас,
Зачекоривме во нова календарска година која што за нашиот
Универзитет е особено значајна. УКЛО одбележува 40 годишнина и во
смисла на тој значаен јубилеен предзнак се предвидени бројни
настани, активности и манифестации.
Симболично , одбележувањето започна со промовирањето на новото
стилизирано лого коешто ќе биде дел од пишуваната односно
визуелната комуникација во текот на оваа цела јубилејна година. По
повод 40 годишнинатае формиран и Организационен одбор којшто
во концептот на планираната програма ќе ги вклучи сите единици во
состав на УКЛО, како и академските, научните и останатите кадри како
дел од големото универзитетско семејство.
Започнаа и подготовките за ретроспективна изложба, ќе следи и
изработка на видео запис како и објавување на публикација за
институционалниот растеж и развој во изминатите четири децении.
Секако дека единиците на УКЛО активно ќе се вклучат во текот на
периодот што следи за да и тие, во рамките на своите програми
предвидат активности со кои ќе биде чествуван овоj значаен јубилеј.
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УКЛО промоција
Проф. д-р Срѓан ДАРМАНОВИЌ
ПОЧЕСЕН ДОКТОР НА НАУКИ
Престижната академска титула (Doctor Honoris
Causa) е доделена на д-р Срѓан Дармановиќ,
редовен професор на Универзитетот во Црна
Гора и Министер за надворешни работи во
Владата на Црна Гора, на пригодна свеченост
што УКЛО ја одржа на 22. 11.2018 год, во Завод
и Музеј - Битола.
На чинот на промоцијата, ректорот, проф. д-р
Сашо Коруновски истакна дека доделувањето
почесни титули Doctor/professor Honoris Causa
претставува еден исклучителен и возвишен чин,
дека тоа е највисокиот знак на уважување и
благодарност што еден универзитет може да им
го изрази на еминентни личности кои посебно се
истакнале во нивната професионална или
персонална област на делување.....Денешното
случување кое е академско чествување во
слава на една значајна личност –
универзитетски професор, запишан во аналите
на Универзитетот на Црна Гора како еден од
основачите на Факултетот за политички студии,
но и државник, поранешен амбасадор, актуелен
Министер за надворешни работи на оваа наша
пријателска земја и тоа се само дел од
препознатливите моменти што ја красат
личноста на овој, ако слободно можам да се
изразам, вистински пријател на Република
Македонија. Во својата поздравна реч, Ректорот
потсети дека високото признание за д-р
Дармановиќ произлезе од иницијатива на Н.Е.
Амбасадорот на Црна Гора, г-динот Предраг
Митровиќ при посетата на УКЛО, којашто беше
сесрдно поддржана од Универзитетот.
Свечениот академски чин продолжи со
промоторската реч на проф. д-р Тони Дескоски,
од Правниот факултет „Јустинијан Први“ при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, во

својство на претседател на рецензионата
комисија. Професор Дескоски се осврна кон
обемната научна, едукативна и политичка
ангажираност на лауреатот проф. д-р
Дармановиќ и ги запозна присутните со
најважните квалититивни обележја на д-р
Дармановиќ, како дел од забележителната
професионална и сестрана кариера. На крајот
од својата промоторска реч, тој се осврна кон
заклучокот и предлогот при што потенцира: „Врз
основа на целокупната приложена
документација и податоците кои се однесуваат
на наставната, научно-истражувачката и
професионалната дејност на проф. д-р Срѓан
Дармановиќ, Рецензентската комисија има чест
и задоволство да констатира дека станува 6
збор за исклучителна личност, кој имала многу
богата професионална кариера исполнета со
бројни објавени трудови. Проф. Дармановиќ
има остварено и многу успешна политичка
кариера, во којашто бил носител на највисоки
државни функции. Во овој момент тој е
Министер за надворешни работи на Црна Гора
Гора и има многу значаен придонес во ЕвроАтлантската интеграција на Црна Гора. Во исто
време, неговата дејност е насочена и кон помош
и поттикнување на останатите држави од
Регионот на Евро-Атлантскиот пат, а кон
Република Македонија секогаш покажувал
високо ниво на пријателство. Посебно проф.
Срѓан Дармановиќ се ангажираше и направи
многу за воспоставување и развојот на
соработката меѓу Универзитетот на Црна Гора
од Подгорица и Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ –Битола.

УКЛО промоција
Проф. д-р Срѓан ДАРМАНОВИЌ
ПОЧЕСЕН ДОКТОР НА НАУКИ
Во инспиративното обраќање пред присутните
по повод доделувањето на виското и престижно
академско признание, д-р Дармановиќ ја изрази
својата исклучителна благодарност : “Морам да
кажам дека ми е посебна чест и привилегија што
сум прогласен за почесен доктор на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во
Битола. Тоа е признание за кое човек чувствува
задоволство и потврда за се што работел во
животот. Во овој случај се работи за
Универзитет од пријателска земја и Унивезитет
со кој Црна Гора има воспоставена соработка.
Се работи за една од најпрестижните академски
установи во Македонија, Универзитет кој е
важна карика во образовниот систем во
Македонија. Се надеваме дека заеднички ќе
влеземе во многу други проекти, ќе ги
обединиме своите енергии во барање на добри
решенија за универзитетите, за науката, но и за
општеството. Ние сме многу мали ако не
делуваме заедно, посебно во науката, науката е
универзална дејност и само обединети можеме
да направиме големи работи, рече проф. д-р
Дармановиќ.
Промоцијата за доделување на титулата
ПОЧЕСЕН ДОКТОР на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола се реализира во
пресрет на патрониот празник на УКЛО.
Своевиден музички подарок беше настапот на
триото Интерарт Александар Стефановски –
флејта Емилија Ристевска Стефановска –
флејта и Татјана Божиновска – пијано.
Она што со професорот Дармановиќ го

работевме во изминатиот период, беше да ги
пронајдеме нашите заеднички точки на
делување, нашите искустава, но и да
проектираме дел од визиите за нашите

универзитети и за нашите земји.
Тој укажа дека Македонија и Црна Гора се
пријателски земји, но не од вчера, ниту од денес,
туку тоа е природно пријателство.
Затоа сакаме од денес да имаме уште еден
амбасадор на добра волја на нашиот
Универзитет, на нашиот град, на нашата
држава.
Тоа е профсор кој исклучително го цениме и не
случајно е на позицијата каде што е денес.
Задоволството е големо затоа што тој ја
прифати нашата покана, да биде дел од нашата
академска зедница. Разговаравме за многу
други идеи кои што ќе следат во иднина. Не е
само доделувањето на титулата и
признавањето на досегашната негова работа,
туку станува збор и за активностите што ќе
следат.
Разговараме за заеднички настапи на
универзитетите, но и како држави во рамките на
Берлинскиот процес на приближување на
земјите од Западен Балкан кон ЕУ.
Од изјавата за медими
Ректор, проф. д-р Сашо Коруновски

Награди за
најдобрите
По повод празникот, 8 Декември, Патронен ден
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола, на 4.12.2018 година, се одржа
заедничка свечена седница на Управата и
Сенатот.
По повод пригодата, ректорот, проф. д-р Сашо
Коруновски упати срдечна честитка во која
посебното место им припадна на студентите.
Во своето непосредно обраќање кон нив,
ректорот нагласи дека УКЛО продолжува да го
вреднува, афирмира и наградува нивниот труд
и воедно ги признава, ги истакнува и потврдува
нивните активности и успеси.
Според традицијата, доделени се и награди за
најдобрите остварувања на наградниот
Kонкурс на УКЛО за најдобар истражувачки
труд и есеј како и пофалници и парични
награди за најдобродипломираните студенти.
Пригодниот настан во знакот на студентите се
заокружи со нивната порака. Во име на
најдобите студенти обраќање имаше Елена
Шалевска чиј настап беше поздравен со силен
аплауз од присутните.

Во категоријата истражувачки трудови, од
страна на Комисијата во состав: проф. д-р Цане
Мојаноски, Факултет за безбедност,
претседател, проф. д-р Гордана Димитриовска,
Факултет за биотехнички наухи-член и вон.
проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска,
Економски факултет-член, доделени се две
награди.
Прва награда: „ ВЛИЈАНИЕТО НА ВРЕМЕТО НА
ЧУВАЊЕ НА ОТВОРЕНО ТЕТРАПАК МЛЕКО
ВРЗ КВАЛИТЕТОТ И БЕЗБЕДНОСТА НА
ПРОИЗВОДОТ” шифра UHT , од Љубица
Трајкоска, студент на Факултетот за
биотехнички науки.
Од изјавата на првонаградената студентка:
Почитувани, од се срце Ви благодарам за
искрените честитки. Чест и задоволство
ми е што јас ја добив првата награда на
оваа свечена манифестација.
Ги поддржувам овие настани и со
задоволство сум дел од нив бидејќи тие за
нас студентите претставуваат поттик
за понатамошно надоградување и
унапредување во полето на науката.

Наградени студенти на Конкурсот
за истражувачки труд и есеј
На распишаниот награден Kонкурс на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола за најдобар истражувачки труд и есеј
конкурсните комисии донесоа одлуки за
најдобрите остварувања.

Но, пред сè, за нашите успеси најзаслужен е
наставно-научниот кадар на Факултетот
за Биотехнички науки кој во целост не
поддржува и ни овозможува во рамките на
нашите стручни лаборатории да ги
реализираме нашите цели, па поради тоа
сакам јавно да им се заблагодарам.

Награди за
најдобрите
Втора награда: “ПРОМЕНИ ВО ФИЗИЧКОХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА МЛЕКОТО КАКО
РЕЗУЛТАТ НА ЗГОЛЕМЕНИОТ БРОЈ НА
СОМАТСКИ КЛЕТКИ” шифра: ЅСС, од Марија
Рунчевска, студент на Факултетот за
биотехнички науки.
Од изјавата на второнаградената студентка од
Биотехнички факултет:
Да се биде една од наградените на овој
Конкурс претставува предизвик да
продолжам и понатаму да истражувам и да
постигнувам подобри резултати. Сакам
предизвици и нови истражувања кои ќе ја
развијат мојата визија. Успехот се должи
на мојот интерес кон материјата што ја
истражував. Дополнително морам да
истакнам дека професорите со кои
работев беа секогаш отворени и достапни
за консултација, помош, ресурси или било
каква друга соработка. Тие секогаш
целосно стојат на наша страна, на страна
на студентите во насока да го оствариме
својот потенцијал. Факултетот за
Биотехнички науки во Битола поседува
своја лабораторија опремена со
најсовремена апаратура и потребни
ресурси што ни го олеснува процесот на
учење и истражување.

Наградени студенти на конкуртос
за најдобар есеј
Во категоријата за избор на најдобар есеј, од
страна на Комисијата во состав: проф. д-р
Науме Мариноски, Факултет за туризам и
угостителство, претседател, проф. д-р Никола
Крстаноски, Технички факултет - член и вон.
проф. д-р Валентина Гулевска, Педагошки факултет - член доделени се
три награди.

Во категоријата есеи наградени се:
Прва награда: „УКЛО - на крстопат на својата
зрелост” шифра Аспа131, од Ања Црнец,

студент на Факултет за информатички и
комуникациски технологии.
Втора награда: “Песочен часовник” шифра
Созреано Јаболко, од Марија Ралповска,
студент на Факултетот за безбедност.
Трета награда: “УКЛО - на крстопат на својата
зрелост” шифра Зајдисонце98, од Христина
Таневска, студент на Педагошкиот факултет.

Награди за
најдобрите
Од пораката на третонаградената студентка
од Педагошки факултет:
Почитувани,
Како студент на преведувачката насока
при Педагошкиот Факултет во Битола
можам слободно да кажам дека не треба да
ја потценуваме важноста на пишаниот
збор, како и на начинот на кој тој се
пренесува. Водејќи се од овие причини, јас
се одлучив да учествувам на Конкурсот за
најдобар истражувачки труд и есеј. Со тоа
сакав на уникатен начин да го искажам
своето мислење за нашиот Универзитет
којшто оваа година го слави својот
четириесет годишен јубилеј. На свој начин
се обидов да укажам на макотрпната
работа и на трудот што целиот
академски кадар го вложува во нас. Исто
така, мора да напоменам дека се радувам
поради тоа што УКЛО секоја година го
организира овој конкурс и со тоа ги
охрабрува студентите слободно да го
изразат своето мислење за одредена
тема, притоа нудејќи им соодветни
награди. Сметам дека тоа е еден вид
традиција што треба да продолжи да се
применува и во иднина со цел да се
поттикне креативноста кај студентите.
Срдечен поздрав, Христина

Најдобродипломирани
студенти
Во пријатна атмосфера, надополнета со
присуството од најблиски на наградените
студенти, на пригодниот настан по повод
празникот, 8 Декември, во рамките на
заедничката свечена седница на Управата и
Сенатот, доделени се наградите за најдобро
дипломираните. Притоа, уште еднаш е
потенцирана заложбата на УКЛО да го
афирмира трудот и знаењето, влогот за
постигнување исклучителни резултати во
едукацијата. Покрај парични награди во висина
од осум илјади денари, на најдобите студенти
им се доделени и Пофалници за постигнатиот
успех.

Најдобродипломирани
студенти
Елена Јованова, Факултет за безбедност
просечна оценка 9,56

-

Мартина Корлевска, Технички факултет- 9,62
Лаура Бајрами, Правен факултет- 9,8
Елена Андонова, Факултет за биотехнички
науки - 9,85
Катерина Димитриевска, Технолошко-технички
факултет- 9,87
Васко Филчески, Факултет за туризам и
угостителство-9,8
Андреа Стаменковска, Факултет за
информатички и комуникациски технологии 9,95
Ленче Танаскоска, Факултет за информатички и
комуникациски технологии -9,95

Симона Трпеноска, Висока медицинска школа10,00
Наталија Јанческа, Економски факултет- 10,00
Сара Димеска, Економски факултет- 10,00
Елена Шалевска, Педагошки факултетпросечна оценка на дипломирање 10,00

Почитуван ректоре,
Почитуван проректоре,
Почитувани декани, продекани, професори,
родители, колеги, гости.
Ми претставува огромна чест и
задоволство да се обратам денес, на денот
на Патрониот празник на Универзитетот,
во името на најдобродипломираните и во
име на сите нас да се заблагодарам на
Универзитетот и сите негови единици за
ваквото јавно вреднување на нашите
постигнувања.
Ви благодариме за сета поддршка,
посветеност, мотивација и верба во
нашите соништа!
Благодариме за несебичното споделување
на знаења и искуства и бескрајното
залагање да станеме најдобрата верзија од
самите себе. Благодариме што стоевте
покрај нас изминатите неколку години и
што верувавте во нас и во нашиот
потенцијал.
Посебно благодарам, во свое име, и до
Педагошкиот факултет и до наставниот
кадар таму – ви благодарам што бевте
оние кои ме водеа на патеката до успехот
во изминатите четири години!
За крај, ред е да се заблагодариме и на
можеби најзаслужните; на родителите:
Драги родители, без вашата безусловна
љубов, постојан поттик и несебична
поддршка сигурно не би биле овде денес!
Се надеваме дека со нашите идни успеси и
постигнувања ќе станеме личности со кои
сите вие ќе се гордеете.
Благодариме што верувавте во нас.

Промовирани нови доктори
на науки
По повод чествувањата за Патронот на УКЛО на 03.12.2018 година се одржа промоција на доктори
на науки.
Свеченоста опфати 20 кандидати со стекнат научен степен доктор на науки. Настанот се
реализира во присуство на раководството на УКЛО, деканите, менторите и блиските
членови на кандидатите. Ректорот, проф. д-р Сашо Коруновски, ги следните доктори на
науки:
Љатиф Љатифи, доктор на науки од областа на безбедноста
Ермира Шеху, доктор на науки по претприемништво и менаџмент
Љубе Никлески, доктор на науки од областа на царина и шпедиција
Флорида Кулевска, доктор на науки по менаџмент во образование
Горан Тасевски, доктор на науки од областа на индустрискиот менаџмент
Куртеши Воглуше, доктор по образовни науки
Валентина Николовска, доктор по наука за јазикот, македонски јазик
Виолета Глигоровски, доктор по економски науки
Дарко Блажески, доктор на науки од областа на осигурувањето
Жарко Јован Маркоски, доктор на науки од областа на маркетингот
Шејнаси Мемети, доктор на науки од областа на безбедноста
Рамадан Дураку, доктор на науки од областа на сообраќај и транспорт
Гезим Шабани, доктор на науки од областа на туризмот
Садете Тернава Османи, доктор по образовни науки
Стојан Трошански, доктор на науки од областа на безбедноста
Марија Мидовска Петкоска, доктор на науки од областа на менаџментот
Дијана Ивановска Пржо, доктор на науки од областа на маркетингот
Марина Алавантија, доктор на науки од областа на маркетингот
Шаип Гаши, доктор на науки по претприемништво на мали и средни претпријатија

Настани, новости,
случувања
Јубилејот на Правниот факултет
На 27.12.2018 година, Правниот факултет,
единица на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола го прослави својот 10
годишен јубилеј (2008 - 2018).
На свеченоста беа доделени дипломите на
завршените студенти на прв циклус студии како
и магистририте, завршени студенти на вториот
циклус студии.

По повод пригодата, доделени се неколку
благодарници, меѓу кои на Ректорот на
Универзитетот, проф.д-р Сашо Коруновски,
декани од другите високообразовни институции
на УКЛО, професори и координатори од
Факултетот.
Студентката Невена Димовска за освоената
првата награда на наградниот Конкурс за есеј
на тема: „Право и правда- состојби и
предизвици“ организиран по повод јубилејот на
Правниот факултет доби посебно признание.

Настани, новости,
случувања

КРЕДО
НАПРАВИ ЧЕКОР НАПРЕД
Во рамките на активностите кои се преземаат
од Центарот за Кариера, Алумни и Доживотно
учење познат под акронимот КРЕДО, а во
соработка со Американското катче од Битола,
успешно започна и третата сесија за обука за
меки вештини. Првата работилница од третата
сесија, беше посветена на Јавно говорење и
истата ја водеше Никола Трајковски
стипендист на програмата Фулбрајт , кој доаѓа
од Чикаго, САД.
Втората работилница од оваа сесија, се одржа
на 07.12.2018, а тема беше „Како да се подготви
успешно CV“. Втората работилница беше
водена од Karen Young, волонтер на
мировниот корпус, експерт од оваа област.

На 17.12.2018 година, се одржа и третата од
серијата работилници во рамките на активноста
„Направи чекор напред“ посветена на
подготовка на интервју и насловена како „Како
да се однесуваме при интервју за барање
работа“ , а водена од експерт од практиката,
менаџер за човечки ресурси од компанијата
TASKFORCE BPO од Битола, м-р Билјана
Кузмановска.
Последната работилница од оваа сесија, се
одржа на 24.12.2018 година, кога се доделија и
сертификатите за успешно завршена обука.

Настани, новости,
случувања

УКЛО за Меѓународниот ден на
студентите
По повод 17 Ноември - меѓународниот ден на
студентите, а во рамките на одбележувањето на
40 годишнината од основањето, Универзитетот
„Св. Климент Охридски“-Битола преку својот
Центар за Кариера, Алумни и Доживотно учење
(КРЕДО центар), во соработка со
Организацијата на студентите од техничките
науки IAESTE организираше настан под мотото
„Чекориме по патот на успехот“, којшто се одржа
на 20.11.2018 година во малата сала на
Центарот за култура во Битола.
Целта на овој настан беше да им се овозможи на
студентите да се запознаат со одредени
искуства на истакнати менаџери од областа на
бизнисот, како и истакнати Алумни на УКЛО кои
се докажани во своето поле на работ.
Истовремено настанот беше можност да се
истакне важноста на поврзувањето на
универзитетот и бизнис секторот, односно
релациите што постојат помеѓу академската и
деловната заедница.
Следејќи ги современите општествени текови,
УКЛО со големо внимание и низ бројни
активности и иницијативи ја одржува
воспоставената релација Универзитет - бизнис
сектор.
Оваа соработка има своја традиција во
претходните 12 години за што зборуваат
големиот број потпишани договори,
реализираните практиканства како и
поддршката што бизнис секторот ја дава за
нашите студенти преку стипендии и грантови.

Издавач: УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА - РЕКТОРАТ Адреса: БУЛЕВАР ПРВИ МАЈ ББ, 7000 БИТОЛА, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Тел: ++ 389 / 47 / 22 37 88, 22 31 92 Факс: ++ 389 / 47 / 22 35 94
e-mail: rektorat@uklo.edu.mk
Техничко уредување: Симона Илиоска, студент ФИКТ
Дејан Главевски, УКЛО

Настани, новости,
случувања
Академија - бизнис
Стипендии за студенти од
Техничкиот факултет доделени
од МЕПСО

Во рамки на воспоставената соработка меѓу
Техничкиот факултет – Битола и МЕПСО
доделени се стипендии на две студентки од
втора година на насоката за електроенергетски
системи на

Техничкиот факултет.

Стипендисти на МЕПСО се

Билјана

Велјановскa и Александра Киревска, кои ги
исполнија пропишаните услови на огласот и
тие ќе добиваат стипендија од 6.000 денари
месечно во тек на академската година.
Деканот на Техничкиот факултет, проф. д-р
Стојанче Нусев во рамки на добрите релации со
компанијата и успешната соработка со
конкретна поддршка за стипендирање на
добрите студенти, заблагодарувајќи се за
позитивните оценки истакна:

-Се надевам дека соработката со МЕПСО во
иднина ќе продолжи не само во оваа насока,
тука и ќе се продлабочи преку поддршка на
научно истражувачката работа и
апликативната дејност која веќе неколку
децении се негува на Техничкиот

факултет.
Билјана Велјановскa која е меѓу најновите
стипендисти, заблагодарувајќи се на МЕПСО и
на Техничкиот факултет истакна дека ова ќе
биде мотив плус за збогатување на знаењата и
за подобар успех во студирањето.
-Сакам да се обратам и до сегашните
средношколци, идни студенти дека
инженерството, а посебно електро
инженерството на Техничкиот факултет
е добар избор за идна професија.
Техничкиот факултет - Битола и МЕПСО со
Меморандум ја продлабочуваат соработката на
повеќе полиња. Со овој документ е создадена
основа за долгорочна соработка во повеќе
области меѓу кои е процесот на стипендирање
на студенти на Електротехнички отсек.

Настани, новости,
случувања
Пригоден настан
„Под ова небо исти сме“
На 3 декември, интернационалниот ден
на лицата со посебни потреби во амфитеатарот
на Педагошкиот факултет се одржа пригоден
настан „Под ова небо исти сме“. Настанот беше
организиран од проф.д-р Марија Ристевска и
проф.д-р Билјана Граматковски, односно од
Педагошкиот факултет и Центарот за лица со
интелектуална попреченост „Порака“ од
Битола. Централното место на настанот им
припадна на двајца родители на деца со
интелектуална попреченост, кои исцрпно
одговараа на прашањата на присутните од
аудиториумот, а настанот во амфитеатарот
беше заокружен со музичка точка на
штитениците на центарот „Порака“. Подоцна во
читалната беше поставена изложба на
ракотворби на штитениците, каде можеа да се
видат извонредни дела, а истиот ден се
организираше крводарителска акција.

„Настанот го организираме од две
причини, првата е таа што Педагошкиот
факултет во Битола профилира кадар кој
ќе работи со деца и ученици со посебни
образовни потреби. Ова особено се
однесува на студентите од насоката
Социјална и рехабилитациска педагогија,
кои несебично помогнаа во
организирањето на целокупниот настан.
Втората причина на која сум особено горда
е излегувањето од печат на првиот и
единствениот од таков вид учебник во
Р.Македонија од мојата колешка проф.д-р
Марија Ристевска, Инклузивна педагогија .
Свесни за потребата за едукација на
наставниот кадар за оваа проблематика,
овој учебник претставува неизоставна
литература за сите наши студенти кои по
дипломирањето со своите сознанија ќе
треба да одговарат на сите предизвици на
пазарот на труд во Р.Македонија. На крајот
на краиштата, ние не сме ни толку
различни, нели? Под ова небо сите исти
сме“-истакна проф.д-р Билјана Граматковски,
вонреден професор на Педагошкиот факултет
во Битола.

Настани, новости, случувања
Активности
Отвoрeна Библиотеката Јордан Спасески
На 25.12.2018 година со пригодна свеченост
беше отворена билиотеката на Факултетот за
безбедност-Скопје. Во согласност со
донесената Одлука на Наставно-научниот
совет на Факултетот за безбедност-Скопје,
библиотеката го носи името „Јордан Спасески“
во чест на проф. д-р Спасески којшто со
завештание одлучил да ја подари личната
библиотека со близу 1600 книги и други
документи од непроценлива вредност на
Факултетот.
Во своите пригодни обраќања проректорот
проф. д-р Светлана Николоска, деканот проф.
д-р Никола Дујовски и професорите Оливер
Бачановиќ и Трпе Стојановски се осврнаа на
животот, ликот и делото на професорот Јордан
Спасески, со посебен акцент на неговата

Настани, новости,
случувања

Во рамките на пригодната свеченост на која присуствуваа членови од семејството на д-р Спасески,
сегашни и поранешни професори од Факултетот за безбедност, како и долгогодишни пријатели,
познаници и почитувачи, откриена е и плочата со натпис на библиотеката што го носи неговото име.
Пригодниот настан беше заокружен со организирано разгледување на овој нов фонд за чија
систематизација и средување се заслужни вонр. проф. д-р Саше Герасимоски и библиотекарот
Мирослав Андреевски.

Настани, новости,
случувања
Факултет за туризам и
угостителство - Охрид
Oдржан Форум за Стратешки развој на
туризмот и ефектите на државната
политика за негова поддршка
На 6.12.2018 во просториите на Факултетот за
туризам и угостителство – Охрид, се одржа
Форум на тема: Стратешки развој на туризмот и
ефектите на државната политика за негова
поддршка.
Форумот се организира од страна на
Стопанската комора на Македонија во рамките
на Проектот на УСАИД: „Партнерство за
подобра бизнис регулатива“, четиригодишен
проект финансиран од УСАИД Македонија,
имплементиран од „ЕПИ Центар
Интернационал“ во соработка со Стопанската
комора за информатички и комуникациски
технологии – МАСИТ, Стопанската комора на
Северозападна Македонија и Сојузот на
стопански комори на Македонија.

Настани, новости,
случувања
Средба со поетот

Настанот беше збогатен со мал поетски
перформанс изведен од страна на група
студенти од Педагошкиот факултет, со што
присутните можеа лично и непосредно да ја
почувствуваат моќта и магијата на прекрасните
стихови на Радован П. Цветковски. За
впечатокот да биде уште посилен и комплетен
се погрижија ученици од Државното музичко
училиште во Битола кои рециталот го пропратија
со соодветна музичка подлога.
За животот и делото на почитуваниот
поет свои кратки излагања имаа и деканката на
Педагошкиот факултет- Битола, проф.д-р
Валентина Гулевска, како и проф. д-р Златко
Жоглев.

На 11.12.2018 година во амфитеатарот на
Педагошкиот факултет - Битола се одржа
настан насловен како „Средба со поетот“.
Настанот беше организиран во чест на
почитуваниот поет, литературен критичар,
есеист – Радован П. Цветковски од доц.д-р
Силвана Колевска-Нешковска.
Во своето излагање поетот, со
присутните студенти, професори и останатите
гости, сподели интересни моменти и анегдоти
од неговиот животен пат кои што извршиле
силно влијание врз него и послужиле како
инспирација за неговото исклучително богато
творештво, кое што пак несомнено остава
длабока трага во македонската книжевна
ризница.

Настанот беше заокружен со еден
необичен и благороден гест од страна на
професорките Даниела Трајковска Андоновска и
Гордана Стојановска кои прочитаа свои лични
творби инспирирани и посветени на поетот
Радован П. Цветковски. На самиот крај на
настанот, студентите од Педагошкиот факултет
Битола во знак на благодарност на поетот му
подарија два портрета изработени од самите
студенти.

Активности со меѓународен
предзнак
ЕУА
Ректорот, проф. д-р Коруновски, доследно на
досегашната позитивна практика во
изминатиот период го проследи годишниот
настан на најзначајната европска
универзитетска асоцијација. Станува збор за
Годишната конференција на Европската
универзитетска асоцијација (ЕУА), што на 5 и
6 април 2018 се одржа на Универзитетот во
Цирих, Швајцарија. Овој најзначаен годишен
форум во областа на европското високо
образование со фокус кон есенцијалните
прашања од академското функционирање се
одржа на тема: Ангажирани и одговорни
универзитети што ја обликуваат Европа.Тоа
беше исклушителна можност присутните,
најчесто првите луѓе на универзитетите да
дебатираат и изнесуваат идеи за
општествената одговорност на универзитетите
и активностите што се реализираат во насока
на обликувањето на непосредната околина и
општественото опкружување. И сето тоа низ
призмата на социјалната инклузивност и
диверзитетот во високото образование,
општествениот импакт на Отворената наука,
како и придонесот кон истражувањето и
иновациите, преку внесување паметни
стратегии за специјализации.

Всушност, низ низа различни, интерактивни
форми вклучени во програмата на
Конференцијата, како пленарни сесии, дебати и
презентации и инволвирање на сите учесници
во нив, се отвори можноста за универзитетите
да споделат искуства во врска со општествената
одговорност што ја градат во насока на
давањето форма на моменталната, но и
перпсективната општествена позадина врз
којашто функционираат.

Активности со меѓународен
предзнак
Петти дијалог за образование

-

соработка помеѓу НР Кина и
земјите на ЦИЕвропа
Опсерваторија на Magna Charta
Ректорот проследи и годишна средба на уште
една академска значајна асоцијација во
интернационални рамки. Станува збор за 30.
Годишна конференција на Опсерваторијата
на Magna Charta, што се одржа на 17 и 18
септември 2018. Домаќин на оваа Годишна
конференција посветена на Универзитетските
вредности во светот што се менува, беше
Универзитетот во Саламанка, Шпанија,
избран заради својот многу значаен јубилеј –
800 години од постоењето. Во духот на своите
примарни начела, како документ преку кој се
обезбедуваат и гарантираат академската
автономија и слободата на високообразовните
институции, Magna Charta Universitatum и
овојпат доби потврда на фундаменталните
принципи што треба да бидат во основата на
постоењето на секој универзитет, во
сегашноста и за во иднина, како и рефлексија
на изворните вредности на заедниците во кои
генерално опстојуваат. Коинциденцијата пак на
двата јубилеи, дополнително ги зголемува
шансите за признание на сé поистакнатата
улога што универзитетите ја имаат во
социјалниот, културниот, личниот и политичкоекономскиот развој.

На покана на Универзитетот од Нови Сад,
Ректорот Коруновски и генералниот секретар на
УКЛО, м-р Офелија Христовска, учествуваа во
работата на Петтиот дијалог за
образованието и на Четвртиот состанок на
Конзорциумот на високообразовни
институции, што се одржаа во рамките на
активностите за соработка помеѓу НР Кина и
земјите на Централна и Источна Европа, на 21
и 22 септември 2017. На собирот на којшто
присуствуваа претставниците на кинеските и на
ресорните министерства од областа на
образованието на европските земји, како и
високи делегации од 80 водечки универзитети
во НР Кина и 16 од Регионот, Универзитетот во
Нови Сад е избран за ново седиште на
Секретаријатот на Конзорциумот, а УКЛО е
примен во членство. Универзитетите членки во
Конзорциумот имаат задача да ја јакнат
меѓусебната соработка и особено капацитетите
во сферата на високото образовние, науката и
иновациите, со посебен акцент врз размената на
информациите за достапните, но недоволно
искористени ресурси, за студиската понуда,
развојните и научно-истражувачките
проекти,како и можностите за соработка во
рамките на актуелните програми за академска
мобилност.

Повеќе од успешна
задржат во државата и тука да го продолжат
приказна
своето образовно, но и професионално
Студенти од Економскиот
факултет од Прилеп реализираа
современо поврзување на
академијата со реалниот свет
Педесетина студенти од Економскиот факултет
од Прилеп зимскиот семестар го заокружија
повеќе од успешно. Неколку месеци младите
економисти беа активни чинители во
мултидисциплинирана проектна соработка со
наслов: 'Деловна анализа и иновативни
стратегии и тактики за развој' во организација
на Економски факултет Прилеп и ИТ
компанијата InterWorks Битола. Проектот се
одвиваше низ повеќе фази во текот на
семестарот, почнувајќи со иницијалниот
контакт на професорките доц. д-р Моника
Ангелоска-Дичовска и доц. д-р Рената
Петревска-Нечкоска со одговорните во
компанијата - менаџерката за човечки ресурси
Јасмина Антиќ-Атанасовски и основачот на
InterWorks Александар Поп Ристов; беше
одржано гостувачко предавање како kick-off за
инспирација; после што студентите работеа во
групи кои прераснуваа во тимови; а
професорките ги координираа часовите и
вежбите, редовните и специјалните
консултации со соодветни инструкции; за да
проектот резултира со финален настан.
Презентацијата на холистички и иновативни
решенија го демонстрира вклучувањето на
студентите од економијата и менаџментот во
реалниот бизнис свет и укажа на важноста за
квалитетно образование во согласност со
потребите на пазарот на трудот. Воедно,
проектната активност од општествена
перспектива упати на можностите дека
високообразованите млади луѓе можат да се

надоградување преку создавање на слични и
поголеми можности за лична реализација и
соработка со компании кои инвестираат во
знаење и иновација.
Во проектот за 'Деловна анализа и иновативни
стратегии и тактики за развој', неизбежен и
носечки чинител беа студентите и токму затоа,
нивната успешна приказна започнува со нив.
Ена Петреска смета дека голем е предизвикот
кога на млади луѓе им се доверуваат задачи што
се однесуваат на решавање на проблеми, во
дадениот случај со избрана компанија од Битола
и секако, и со други компании во државата со кои
Економскиот факултет остварува соработка.
Личната надградба и професионалното
охрабрување ги стекнала преку целта на
проектот: да се разработат и применат творечки,
креативни техники, искуство кое го делат и
другите студенти, учесници во
мултидисциплинирана проектна соработка.
Нивните импресии вбројуваат интелектуален
поттик, справување со конфликти, тимска
работа, креативност, мозочни бури, почитување
рокови и правила на работа, адаптирање на
промени но и иницирање на промените кон
изнаоѓање на ефективни решенија и
професионален начин на нивно комуницирање.

Повеќе од успешна
заедно со целиот дијапазон на комуникациски
канали и алатки за колаборација во живо и
приказна
виртуелно, синхроно и асинхроно, и по
Пристапот за развивање конкретни решенија и
оспособувањето за современи методи и начини
за одлучување и за најсложените задачи е меѓу
најважните придобивки на студентите вклучени
во проектната задача, оценува професорот,
доц. д-р Моника Ангелоска-Дичовска. Заедно
со колешката, доц. д-р Рената ПетревскаНечкоска, професорките уште при
дизајнирањето на ваков модалитет на
соработката меѓу академијата и бизнисот ги
избрале принципите на работа кои го прават
дистинктивен, а како што покажа свечениот
финален настан - и ефективен метод. Како што
нагласуваат професорките – менторки во оваа
соработка една од клучните особини на оваа
п р о е к т н а з а д а ч а е т о к м у
мултидисциплинарноста на тимовите, чие
обединување е постигнато преку едукацијата
со предметите: деловно планирање, деловно
комуницирање, управување со промени и
иновациски менаџмент, каде тие се предметни
наставници. Извршена е координација и
меѓусебно усогласување на дејствата и
задачите меѓу 11 проектни тимови од студенти,
мултидисциплинарни и според припадноста на
студиските години и студиските програми.
Професор Ангелоска-Дичовска потенцира дека
студентските тимови истражувале и
предлагале решенија за еден многу популарен
и доминантен сектор, ИТ секторот кој за
студентите од економскиот факлтет не е
супстанцијален и оттука, потекнува и
посебниот предизвик, проектната соработка да
ја завршат повеќе од успешно, а Факултетот да
го надоградува својот кредибилитет и да ги
селектира перспективните можности. Доц. д-р
Рената Петревска Нечкоска потенцира дека
при проектот е имплементиран пристап т.н.
blended learning при што во текот на целиот
процес на проектната активност користен е системот за електронско
учење на Економскиот
Факултет Прилеп Moodle,

принципот any time, any place, any device - така
што моментумот за успешна приказна бил
граден од сите вклучени страни, давајќи го
најдоброто од себе пред предизвикот. Исто така,
студентите имаа задолжителна обврска да
користат определени техники и методи кои ги
изучувале по четирите премети и со примена на
истите да креираат решенија за компанијата,
што според професор Ангелоска-Дичовска, е
модел на практична настава што овозможува
стекнатите теоретски знаења, методи и техники
студентите да ги применат во реалниот сектор.
Истовремено, низ ваквиот процес студентите ги
унапредуваат своите лични вештини и
компетенции, се оспособуваат за работа, за
истражување и анализа и им се отвора
можноста да бидат препознаени и регрутирани
од компаниите, што заедно, дава придонес за
развојот на бизнисите и заедницата.
Професор Петревска-Нечкоска оценува дека
адресираните проблеми врз кои работеле
студентите резултираа со квалитетни решенија
благодарение на подадената рака и отворените
прозорци со ИТ компанијата која е меѓу
успешните во нашиот регион и која се
позиционирала солидно на меѓународниот
пазар во САД и Европа. Но, како и секоја
компанија и пред конкретната со којашто
соработуваше Економскиот факултет, отворени
се бројни предизвици. Токму во таа насока, низ
процесот којшто е спроведен заедно со
студентите, воспоставен е модел како се прави и
се спроведува соработката меѓу академијата и
бизнисот во еден современ мултидисцилинарен
тон што подразбира многу активности и вложен
труд, консултации и предавања што го
фасилитирало и олеснило целокупниот процес,
на сите нивоа, за да може студентите на
директен начин да добија чувство како е да се
биде во реалниот свет со инструкции од
академијата, да сработат нешто корисно за
бизнис партнерите и да се охрабрат
за вистинските животни
предизвици и на
ваков начин.

Повеќе од успешна
приказна
Ќе пробам во мојата компанија да вратам она
Од ИТ компанијата со која е реализиран
проектот упатуваат голема благодарност, со
нагласка дека компанијата го поддржува
развојот на младите во делот на поврзаноста
меѓу ИТ секторот и еконмомијата и сметаат
дека е од исклучителна важност, особено затоа
што, нам, како општество ни е особено важно
младите да ги задржиме тука и како компании,
како приватен сектор треба да вложуваат во
развојот на младата генерација, во соработка,
како што е успешната поврзаност со
Економскиот факултет од Прилеп.
Голем академски влог во истражувањето,
лоцирањето на слабите страни и заканите и од
друга страна, понудени решенија произлезени
од студентите,
од ИТ компанијата го
оценуваат како особено значајни. Еве ги и
нивните поединечни импресии:
"Денеска сосема го изградив моето убаво
мислење за Економскиот Факултет
Прилеп - благодарение на овие прекрасни
професорки кои што докажаа дека не е до
системот, во системите луѓето живеат,
но во нив некои нешто создаваат некои
рушат. Но ова се луѓето кои прават
промени во системите, благодарам,
комплименти за вас - фантастични бевте.
За вас - студентите што работевте во
проектот - брилијантни бевте, за прв пат
седев како ученик после 50 години од мојот
живот и слушав нешто од кое стварно
можев многу што да научам. Ми
помогнавте да ја вратам вербата во
нешто што ќе биде моја пасија, што се
надевам ќе можам да го правам за една
година и нешто, кога планирам да се
пензионирам.Да работам со младите луѓе,
да ја враќам вербата. Онаму каде што вие
сте тргнале - немојте ништо да ве
поколеба во вашата верба. Баталете го
она 'знаеме од каде доаѓаме, опкружување,
... сите пречки', тоа е само excuse. Тука сме,
па и да не бегаме надвор.

што ми го дадовте денес па и да отворам
простор за нови профили во ИТ компанија
како економисти, консултанти, но без
оглед каде ќе работите, дајте се од себе,
изградете си ја Македонија, ќе си
направите многу убава земја. Прекрасни
бевте, многу ви благодарам на сите."
Александар Поп Ристов, founder, managing
partner, Interworks Битола
«Многу ви благодарам за сето тоа што го
покажавте денеска - останете такви
секогаш. Секој регрутер сака да слушне
што сте правеле, што можете. Имавте
еден Монт Еверест да искачите ИнтерВоркс е специјален избор за ваков
проект и вие успеавте да допрете до оној
кој ја основал и води компанијата. Ние
понесуваме вредност. Оваа соработка со
Економскиот факултет Прилеп, со
професорките, со вас и со нас не беше
залудна - го слушнавме и видовме InterWorks
од еден сосема поинаков агол. За сите оние
предлози, критики, забелешки и идеи што
ги имаше ви благодарам многу. Ние сме
компанија која сака да го слушне тоа, за да
напредуваме. Затоа, не се менувајте кога
одите во компаниите да работите некаде
или да работите за себе, размислете за
оваа планина што сте ја искачиле сега.”
Јасмина Антиќ-Атанасовски, HR Менаџер,
InterWorks Битола.

Повеќе од успешна
приказна
Од Економскиот факултет од Прилеп особено
го истакнуваат задоволството од соработката
со компанијата InterWorks Битола и нивиот
отворен пристап и нагласуваат дека улогата на
Факултетот преку едукацијата на кадрите и
нивно учество во истражувања и проектни
задачи во реалниот бизнис и деловниот свет
станува се понагласена и дека со директното
учество и поврзувањето со надворешниот
контекст учествуваат во креирањето на
професионалци за новото време и во
креирањето на идните текови во општеството.
Модалитетот кој го дизајнираа и применија
професорките сублимира стратегиско бизнис
планирање, иновативно детектирање на
проблемите и адресирање со решенија,
тактички менаџмент за иницирање на
позитивни промени и имплементација на
истите и професионално деловно
комуницирање со сите стејкхолдери - се покажа
како погоден за глобалната, а македонска ИТ
индустрија - за која идеален претставник беше
InterWorks Битола. Референцата од овој проект
за сите вклучени претставува силен поттик за
проширување и унапредување на
порамнувањето бизнис - академија за доброто
и на системско и на индивидуално ниво во
нашата држава и пошироко.

Стручна дебата:
Превенција на врсничкото
насилство во образовните
институции

На Педагошкиот факултет во Битола на 28
ноември 2018 година се одржа стручна дебата
на тема ,,Превенција на врсничкото насилство
во образовните институции” на која
присуствуваа професори од Педагошкиот
факултет, но и професори, наставници,
психолози и педагози од битолските
предучилишни установи, основните и средните
училишта.
,,Ова е всушност продолжување на серијата
стручни трибини, дебати посветени на
различните проблеми или феномени со кои се
среќаваме во образовниот процес. Овојпат се
решивме за дебата посветена на феноменот на
врсничкото насилство за кое сметаме дека има
планетарни размери”, ни изјави проф.др.Љупчо
Кеверески од Педагопкиот факултет на групата
психолошки предмети. ,,Основна цел е да се
актуелеизира прашањето за превенцијата во
врсничкото насилство и да се даде посебен
акцент на општествените, институционалните и
персоналните фактори кои го стимулираат
развојот на насилството, и да се изградат некои
ефикасни модели за негова превенција, бидејќи
голем дел од популацијата вклучена во
образовниот процес се наоѓа под опсада на
физичкото и психичко насилство.”
Организаторите на дебатата , а и бројните
дискутанти истакнаа дека преку ваквите средби
ќе се добие една целосна слика за тоа какви се
состојбите во училиштата кога се работи за
врсничкото насилство, што на ова поле треба да
направи Министерството за образование, каде
треба да се побараат одедени интервенции и
т.н.

Спортски актуелности
Спортски натпревари по повод
патрониот празник на УКЛО
По повод патрониот празник на
Универзитетот „Св.Климент Охридски“ –
Битола на 05.12.2018 во спортските сали
„Павел Шатев“ и „Боро Чурлевски“ во Битола,
се одиграа натпреварите од редовното второ
коло на Државните универзитетски лиги на
Република Македонија во кошарка и мал
фудбал.
Овој пат УКЛО беше домаќин на
натпреварите кои ги организира
Универзитетската Спортска Федерација на
Македонија и во нив, учество зедоа преку 90
студенти од следниве универзитети:
· Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ –
Скопје
· Универзитет„Гоце Делчев“ – Штип
· Американ колеџ – Скопје
· ФОН Универзитет – Скопје
· Меѓународен Славјански Универзитет –
Битола
Натпреварите поминаа во фер и
коректна атмосфера, а нашиот Универзитет се
покажа како одличен домаќин.
Целокупната организација, амбиент и
сериозниот пристап кон негувањето и
јакнењето на студенсткиот спорт беа повод со
одговорните лица од Универзитетската
спортска федерација на Македонија да се
договори едно коло од Државните
универзитетски лиги да се одигра во Битола.
По завршувањето на натпреварите во
Студентскиот дом „Кочо Рацин“ УКЛО
организираше заеднички ручек за сите
учесници во спортската манифестација.

Ин мемориам
Ненадејната смрт на проф. д-р Јован
Стојаноски, професор на Факултетот за
туризам и угостителство – Охрид и
Градоначалник на Општина Охрид одекна
тажно во академската и општествена заедница
во државата. Во чест и незаборав на проф. д-р
Јован Стојаноски, Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид одржа Комеморативна
седница на 17.12.2018 година.
„Тагата е голема колку што и Вие бевте голем
како човек“ – напишаа студентите во
проштално писмо со кое му оддаваат почит на
прерано починатиот професор Јован
Стојаноски.

КРАТКА БИОГРАФИЈА
Јован Стојановски (1970-2018) - универзитетски
професор и Градоначалник на Општина Охрид
во периодот од 2018-2018 година. Своето
академско образование го започнал во 1990
година на Економскиот факултет при
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје
каде дипломирал во 1994 година.
На истиот факултет, во 1995 година се запишал
на постдипломските студии од областа
маркетинг, а во 1999 година го одбранил и
својот магистерски труд. Во 2001 година се
запишал на докторски студии на Факултетот за
бизнис при Универзитетот во Стафордшир во
Англија, во областа на политиката на цени во
туризмот. Во март 2003 година, на Факултетот за
туризам и угостителство - Охрид при
Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола, ја одбранил докторската дисертација со
наслов “Специфични маркетинг стратегии за
влез и настап на меѓународните туристички
пазари”. Академската кариера на проф.
Стојаноски започнала во 1995 година кога се
вработил на Факултетот за туризам и
угостителство во Охрид како асистент по
предметите: маркетинг, меѓународен маркетинг
и промотивни активности. Во јуни 2003 година
бил избран за доцент, во 2008 година станал
вонреден професор по маркетинг-менаџмент. а
пет години потоа станал и редовен професор.
Извесен период, тој ја извршувал и функцијата
продекан.
Проф. Стојаноски бил автор на голем број
трудови од областа на маркетинг - менаџмент од
кои голем дел биле објавени во реномирани
научни списанија. Тој исто така учествувал на
бројни научни собири и конференции, а бил дел
и од неколку меѓународни научно-истражувачки
проекти.

