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Предговор
Почитувани читатели,
Нашето и ваше списание Универзитетски глас и во најновиот број ги
отсликува настаните на Универзитетот.
Посебно место секако има стартот на академската година како настан
којшто носи радост и возбуда за новите студенти.
На 247. седница на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола, на предлог на ректорот проф. д-р Сашо
Коруновски, донесена е одлука за избор на четири нови проректори на
Универзитетот, со што УКЛО го комплетира ректорското раководство.
Воедно, се одржа и првата седница на Сенатот раководена од
Претседателот вонр. проф. д-р Светлана Вељановска од Правниот
факултет.
Прегледот-актуелности од УКЛО ги опфаќа и впечатоците на некои од
студентите што се меѓу 110 бруцоши добитници на уписнини од УКЛО,
активност што е во насока на поттикнување и поддршка на студентите,
мотивација за најдобрите.
На страниците на гласилото посветуваме теми за активности на наши
академски кадри, наши студенти.
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Ново раководство
РЕИЗБРАН РЕКТОРОТ НА УКЛО
на УКЛО
УКЛО е првиот универзитет во државата на
којшто се реализираше избор на Ректор во
согласност со новиот Закон за високо
образование и тоа на непосредни, тајни и
слободни избори. На сите единици на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
на 29 мај 2019 година од 12 до 14 часот, со тајно
гласање се изврши избор на ректор. Од двајца
утврдени кандидати: проф. д-р Тале
Герамитчиоски и проф. д-р Сашо Коруновски,
Универзитетската изборна комисија по
сумирање на резултатите констатира дека за
ректор е избран проф. д-р Сашо Коруновски
редовен професор на Факултетот за туризам и
угостителство од Охрид, којшто оваа функција ја
извршуваше во изминатиот четиригодишен
период.
Новиот мандат на ректорот, проф. д-р Сашо
Коруновски започна на 01 октомври 2019 година.

Проф. д-р Сашо Коруновски
ректор
По дипломирањето на Архитектонскиот
факултет во Скопје, магистрира во областа
Историја на уметност и археологија, а со степен
доктор на науки во истата област се стекнува во
2000 година. Тој има долгогодишно работно
искуство и значајни резултати во научната и
наставно-образовната дејност. Од 2003 година
континуирано е избиран за визитинг професор
на Филозофскиот факултет во Скопје. Во два
мандати е декан на Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид. Позицијата ректор на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
ја извршуваше во мандатниот период од 20152019 година.

Ново раководство
на УКЛО
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски„ - Битола, на 247. седница,
одржана на 2.10.2019 година, на предлог на ректорот проф. д-р Сашо Коруновски, врз основа
на новиот Закон за високото образование, на тајно гласање едногласно донесе одлука за
избор на четири нови проректори на Универзитетот:
Проф. д-р Гордана Трајкоска, проректор за финансии и развој
Проф. д-р Љупче Кочоски, проректор за настава
Проф. д-р Игор Неделковски, проректор за наука
Проф. д-р Марјан Ѓуровски, проректор за студентски работи
Со ова, за наредниот мандатен период од три години е комплетиран тимот на новиот
универзитетски ректорски менаџмент.
Проф. д-р Гордана Трајкоска,
проректор за финансии и развој
Проф. д-р Гордана Трајкоска е редовен професор на Економскиот факултет. Таа е доктор
на економски науки. Во два мандати била декан на Економскиот факултет, има
учествувано во бројни проекти и објавени трудови во релевантни публикации.
Таа била член во повеќе комисии во Факултетот и Универзитетот, поседува солидни
комуникациски вештини како и организациско - менаџерски вештини стекнати преку
раководење со високообразовна институција.
Проф. д-р Љупче Кочоски,
проректор за настава
Проф. д-р Љупче Кочоски е редовен професор на Факултетот за биотехнички науки. Тој е
доктор на ветеринарни науки, член во бројни европски и други асоцијации и референтни
професионални тела, со забележителна листа на проекти кои ги реализирал како главен
експерт или како член вклучен во повеќе научни проекти од областа на биотехнологијата.
Проф. д-р Љупче Кочоски е автор и на бројни публикации. Тој бил декан на Факултетот
за биотехнички науки – Битола, а членувал и во повеќе комисии.
Проф. д-р Игор Неделковски,
проректор за наука
Проф. д-р Игор Неделковски е редовен професор на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии. Тој е доктор на технички науки. Има реализирано бројни
престои како визитинг професор или истражувач низ цел свет. Проф. д-р Игор
Неделковски учествувал во повеќе од 80 проекти од кои повеќето целосно финансирани
од странски донатори и најчесто како главен истражувач. Член е на повеќе управувачки
комитети, во два мандати бил претседател на Македонското научно друштво во Битола и
е добитник на наградата 4-ти Ноември, највисоко признание на Општина Битола.
Проф. д-р Марјан Ѓуровски,
проректор за студентски работи
Проф. д-р Mарјан Ѓуровски е вонреден професор на Факултетот за безбедност. Toj e
доктор по општествени науки од полињата на безбедност и одбрана. Претседател е на
Македонското политолошко друштво, Претседател на Комисијата за одликувања и
признанија на Претседателот на Републиката. Бил советник за стратешки политики и
комуникации, советник за образование и обука и за односи со јавност во Министерството
за одбрана, советник за односи со јавност на Претседателот и портпарол на
Министерството за одбрана. Работел како уредник и новинар во повеќе медиуми. Проф.
д-р Марјан Ѓуровски бил продекан за наука и развој на Факултетот за безбедност-Скопје.

ПОЧЕТОК НА
АКАДЕМСКА 2019/2020
Централната академска свеченост на УКЛО по
повод почетокот на академската 2019/20 година
се одржа на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии. Покрај ректорот на
УКЛО, проф. д-р Сашо Коруновски, на
свечениот почеток присуствуваше и заменик
министерот за образование и наука, Елизабета
Наумовска.
Во срдечното добредојде за студентите,
ректорот Коруновски порача дека секоја
академска година е нова можност за одредени
промени и подобрувања на Универзитетот и
дека приоритет на Универзитетот е
интензивирање на активностите за
подобрување на квалитетот во сите академски
домени, во насока на обезбедување повисок
степен на интегрирање во европскиот
високообразовен и научно-истражувачки
простор. Денес, знаењето, повеќе од кога било,
е императив и најважен ресурс којшто светот го
дели на богати и сиромашни, на развиени и
неразвиени. Вие сега сте на онаа возраст кога
треба интензивно да стекнувате знаење. Ако
постигнете добро образование, животот ќе ви
биде полесен и посодржаен. Имајте го тоа на ум,
тоа е важно за вашата иднина. Во текот на
првиот студиски циклус ќе можете да допрете до
сферата на науката за којашто покажавте
интерес, а знаењето добиено на факултетот
како последното формално скалило за
стекнување знаење што се надоградува долж
целиот живот ќе ви пружи можност да ја градите
својата професионална иднина. Искористете ја
шансата, а ние сме тука да ви помогнеме. Од
мојата позиција можам само да истакнам дека ќе
направиме сé што е во наша моќ за да во УКЛО –
акронимот што ќе биде дел од вашето ново
секојдневие, пронајдете добра рамка за бројни
активности што студентскиот живот ќе го
направат посодржаен, поинтересен и побогат.

Ве повикувам да ги искористите сите
потенцијали што Универзитетот ви ги става на
располагање за потребите на едно квалитетно
студирање, почнувајќи од човечките ресурси,
преку опремата, можностите за добивање
практичен фитбек од компаниите, институциите,
бизнис и не-бизнис секторот.
Заменик министерот за образование и наука,
Елизабета Наумовска честитајќи ја новата
академска година на бруцошите и на сите
студенти им посака лесно совладување на сите
академски и животни предизвици. Бруцошите
кои го одбраа овој факултет донесоа одлука за
сигурна иднина, бидејќи ИТ кадарот е потребен
не само во земјата туку и во глобални размери, а
пазарот на трудот нема да биде презаситен
многу долго. Студентите не само што ќе најдат
високо платена работа кога ќе завршат, туку ќе
заработуваат и за време на студиите. Очекувам
стопанскиот сектор да го препознае значењето
на информатичката технологија и инвестира во
креирање кадри за стопанството како и да
донираат во оваа високо образовна
институција, каде покрај квалитетниот простор
има квалитетен кадар, којшто ќе работи во
одлично опремено училници, предавални и
лаборатории.

ПОЧЕТОК НА
АКАДЕМСКА 2019/2020

Oзначувањето на академскиот почеток на
ФИКТ не е случаен. Деканот, проф. д-р
Игор Неделковски истакна дека наставата
на оваа единица на
УКЛО започнува да се одвива во нова
современа зграда, со нова опрема и
современа компјутерска лабораторија.
Информатичките технологии се на
почеток и она што ќе го научите тука на
овој факултет,потребно е да го примените
во пракса, да не учите за оценки, туку за
знаења коишто ви се многу потребни,
рече во своето добредојде проф. д-р Игор
Неделковски.
ФИКТ и оваа година продолжува со
реализација на наставни планови во
согласност со потребите на локалната
ИТ-индустрија, но и светските трендови
на ИТ-образованието.
П р в и от а к а д е м с к и ч а с з а н о в ат а
генерација студенти на сите единици на
УКЛО започнa на 1 октомври 2019 година
со доделување на индексите и 110
у пи с н и н и за н а ј до б р о р а н г и р а н и те
односно на 10 најдобри студенти на
секоја единица на Универзитетот.

Настани, новости,
случувања
ПОСЕТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
СТЕВО ПЕНДАРОВСКИ НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Факултетот за безбедност – Скопје беше домаќин на научностручна расправа на тема: „Стратешки приоритети во безбедноста и
одбраната-Република Северна Македонија по членството во НАТО“
која се организираше во соработка со Кабинетот на Претседателот
на Република Северна Македонија.

На 09.10.2019 година Претседателот на Република Северна

Дебатата ја отвори Претседателот на Република Северна

Македонија д-р Стево Пендаровски го посети Факултетот за

Македонија д-р Стево Пендаровски, а се обрати и Деканот на
Факултетот за безбедност-Скопје проф.д-р Никола Дујовски. Панел

б е зб е д н о с т. В о Д е к а н о то т с е о д р ж а с р е д б а н а
претседателот Пендаровски со Проректорот на
Универзитетот „Св.Климент Охридски“- Битола проф. д-р
Марјан Ѓуровски, Деканот на Факултетот за безбедностСкопје проф. д-р Никола Дујовски и продеканот за настава

воведничари беа: проф. д-р Марјан Ѓуровски, проректор, и
професорите од ФБ проф. д-р Саше Герасимовски, проф. д-р
Марјан Николовски и проф. д-р Александар Иванов. Говореа и
членовите на Советот за национална безбедност проф. д-р Трајан
Гоцевски и проф. д-р Ветон Љатифи. Повод за одржување на
дебатата беше разгледување на предлог-Стратегијата за одбрана
на Република Северна Македонија која е предмет на расправа пред

проф. д-р Наташа Пеливанова. На состанокот се

нејзиното донесување од Претседателот на Република Северна

разговараше за работењето на Универзитетот со посебен

Македонија.

осврт на Факултетот за безбедност и образованието што на
оваа единица во состав на УКЛО се реализира во областите
како што се: безбедност, криминалистика, криминологија и
евроатлански интеграции... Воедно, студентите од
Факултетот за безбедност имаа можност да остварат
непосредба средба со Претседателот Пендаровски кој се
интересираше за нивното студирање и нивната
понатамошна иднина како кадар за потребите на
безбедносните институции во државата и другите
недржавни субјекти од безбедносниот систем на земјата.

Настани, новости,
случувања
Министерот Дамјан
Манчевски во посета на ФИКТ

Министерот за информатичко
општество и администрација Дамјан
Манчевски, во рамките на работната посета на
Битола, на 14 октомври 2019 година го посети и
ФИКТ. Тој оствари средба со проректорот за
наука на УКЛО, проф. д-р Игор Неделковски и
наставниците на Факултетот за информатички
и комуникациски технологии. ФИКТ, од оваа
академска година ќе функционира во нова
современа зграда, со современа опрема и
компјутерска лабораторија.

.Министерот за информатичко општество
и администрација Дамјан Манчевски нагласи
дека младите знаат дека иднината е во
информатичкото општество, во иновативноста и
во постојаното истражување и само преку
најновите технологии може да се придонесе за
економскиот и социјалниот напредок во
дигиталната ера. Тој изрази задоволство дека
Факултетот нуди наставни програми коишто се
модерни, концизни и дизајнирани во согласност
со светските трендови во ИТ образование.
Станува збор за наставни програми од т.н.
хоризонтален тип, коишто не ги
специјализираат студентите во тесно подрачје,
туку даваат солидни основи во различни
сегменти на информатичките технологии програмирање, дизајнирање, информациски
системи, интернет технологии, интернет на
нештата, вештачка интелигенција, компјутерски
мрежи, безбедност на ИТ системи, компјутерски
хардвер итн. Оваа атрактивна студиска понуда
овозможува ФИКТ да им пружи на студентите
широк спектар на знаења кои понатаму,
претствауваат можности за нивно вработување
и професионално доусовршување.

Настани, новости, случувања
Светскиот ден на учителот на
Педагошкиот факултет
По повод светскиот ден на учителот, на
Педагошкиот факултет се одржа тркалезна
маса со наслов ,,Емоционалните компетенции
на наставниците“. На настанот учество зедоа
наставници, стручни соработници, директори
од голем број основни училишта од општина
Битола како и наставни кадри од Педагошкиот
факултет.
Дискусиите на траклезната маса имаа за цел
да го поттикнат и поддржат
интердисциплинарниот дискурс во областа на
образовните науки. Деканот на Педагошкиот
Факултет, проф. д-р Добри Петровски, ги
поздрави присутните и истакна дека оваа
тркалезна маса постепено прераснува во
годишен настан каде се дава внимание и
значење на најблагородната, учителската
професија.

Доделени 110
уписнини за студенти

Евгенија Мицеска, студент

Атрактивната новина од УКЛО што беше
промовирана пред стартот на уписната
кампања беше промоцијата на 110 уписнини за
студенти во прва година.
УКЛО во рамките на одбележувањето на
јубилејот 4о години од основањето на
Универзитетот промовира повеќе новини за
студентите меѓу кои, најпопуларна за
студентите на Универзитетот беше
ослободувањето од плаќање партиципација за
110 новозапишани бруцоши или по 10 најдобри
студенти на секоја единица.
Студентите на УКЛО кои студиите ги започнаа
со ваква бенефиција не го кријат задоволството
дека се меѓу бруцошите чиј старт на студиите го
одбележува една пријатна поволност. За
нашето универзитетско гласило дел од нив ги
споделија своите лични впечатоци од првото
искуство со УКЛО.

Среќна сум што сум меѓу избраните
добитници. Како нов студент ја
поздравувам одлуката на УКЛО за ваквото
добредојде. Се надевам дека и во иднина
универзитетот ќе продолжи да им дава
„ветер во грб“ на студентите.
Елена Грујоска, студент

Голема благодарност до Правен факултет
за стипендијата што ми беше доделена
како една од 8-те кандидати со најдобар
просек. Оваа стипендија ќе биде поттик за
сите наредни генерации да гo дадат својот
максимум во учењето и за добри оцени, сé
со цел да се стекнат со оваа привилегија.

Доделени 110 уписнини
за студенти
Елена Наумовска, студент

Се викам Елена Наумовска и сум студент на
Педагошкиот факултет. Моја желба беше да
студирам на овој факултет и да се определам
за насоката наставник за одделенска настава.
И ете, таа желба веќе стана реалност. Бев
примена како студент со највисок просек, а тоа
ми овозможи да бидам ослободена од плаќање
партиципација за првиот семестар. Горда сум
на мојот досегашен успех и благодарна сум на
Педагошкиот факултет и Универзитетот „Св.
Климент Охридкси“ – Битола што со оваа мерка
го цени мојот труд.
Тоа ми дава мотив и поттик да продолжам со
успесите збогатувајќи се со знаења на овој
факултет. Целосно верувам во можностите на
Педагошкиот факултет бидејќи знам дека тука
работат докажани професори, со
кредибилитет, кои од мене ќе направат една
успешна личност.

Михаела Ѓоргиевска, студент

Јас сум студент од прва година на Педагошкиот
факултет во Битола на насоката Социјална и
рехабилитациска педагогија.
Јa избрав оваа насока поради широкиот спектар
на можности за вработување и заради
вклученоста во многу сфери од општествениот
живот. Потребата од овој кадар расте како и
потребата од стручна помош на социјално
загрозените групи на луѓе, на најзапоставената
група на деца со попреченост и на сите оние
категории коишто треба да се вклучат и да бидат
дел од социјалниот живот.
Од аспект на отворање на перспективите на
студентите, зголемување на амбициите и
поголема мотивација сметам дека од
исклучителна важност е тоа што факултетот им
излегува во пресрет и им дава можност за
студирање на сите студенти, со
ослободувањето од партиципација во текот на
првиот семестар на оние со најдобар успех од
средно образование. Поради најдобрите
услови, професори, соработка и многуте
можности yбедена сум дека ова е почеток на
една успешна приказна.

Настани, новости,
Програма за прекугранична соработка
случувања
помеѓу Грција и Република Северна
Македонија 2014-2020
Проект „Психосоцијални и здравствени
интервенции за добросостојбата на децата
од ранливи популации“

Во насока на сензибилизација на јавноста за
овој горлив проблем, Високата медицинска
школа одржа промотивен настан, Отворен
ден, со цел да поттикне и развива
психосоцијална заштита и иновативна
едукација за децата од ранливи популации
во пограничниот регион. Впрочем тоа е и
основната цел на проектот што е дел од
Програмата за прекугранична соработка
помеѓу Грција и Република Северна
Македонија за периодот 2014-2020.
Специфични цели на проектот се: мапирање
на потребите и обезбедување услови за
психосоцијална заштита и едукација во
целните групи, едукација преку фиксни и
мобилни центри во сите целни групи на
деца, советувања и тренинзи со
инволвираните, помош и поддршка во
обезбедувањето психосоцијална заштита и
едукацијата за оваа ранлива популација.
Во врска со проектот, д-р Гордана Ристевска
– Димитровска, специјалист психијатар, виш
предавач на Високата медицинска школа
истакна дека бројките на идентификуваните
деца од ранливите популации се
значителни, а на тоа се надоврзува и фактот
дека условите за живот се многу лоши, а
соочувањето со сиромаштијата и немањето
пристап до базичните услуги е нивно
секојдневие.

Во рамки на проектот формирн е и работи
Едукативен центар за ран детски равој. Притоа,
мобилни тимови од волнотери работат со деца
кои живеат или работат на улица, со деца кои се
гетоизирани во ромските населби. Волонтерите
на овие ранливи категории деца им
овозможуваат едукација, психотерапија,
психолошко советување, социјални совети,
советување за планирање на семејство и
контрацепција за поголемите малолетници.
Со промовирање на целите и активностите на
проектот се помага во обезбедувањето
достоинствен живот за децата, а поради нивната
ранливост се работи на развивање свест за
потребата од почитување на детските слободи и
права. Носителите на проектот очекувааат
реализираните активности дополнително да
влијаат и врз зголемување на општествено –
институционалните напори за искоренување на
експлоатацијата на децата на улица, пред сé со
превентивно делување, а потоа и со преземање
мерки за заштита, се со цел да се создаде
праведен свет, еднаков за сите деца.

И покрај фактот што во државата нема точни
податоци во однос на бројот на деца на улица,
истражувањата од народното
правобранителство говорат дека насекаде во
Македонија има деца на улица. Со последните
истражувања евидентирани се 337 деца под
„отворено небо“.

Настани, новости,
случувања

Одржана прва седница на Сенатот
на УКЛО
ПВонр. проф. д-р Светлана Вељановска од
Правниот факултет која во претходна постапка е
избрана за Претседател на Сенатот на УКЛО,
извршувањето на функцијата ја започна со 173.
седница на Универзитетскиот сенат на УКЛО.
Таа изрази уверување за успешна работа и
конструктивна соработка со сенаторите на УКЛО
во донесување одлуки клучни за развојот на
Универзитетот и пред сè студентите.
УКЛО беше првиот универзитет во нашата
држава којшто реализираше избор на ректор во
согласност со новиот Закон за високото
образование на непосредни, тајни и слободни
избори и реализира прв избор на Претседател
на Сенатот на Универзитетот. Имено, со тајно
гласање, на 172. седница на Универзитетскиот
сенат успешно заврши изборот за Претседател
на Сенатот на УКЛО. Постапката за избор на
Претседател на Сенатот на УКЛО ја спроведе
Изборна комисија, избрана од Сенатот со јавно
гласање. Постапката е спроведена во
согласност со Законот и Статутот на УКЛО на
седницата на која присуствуваа најмалку 2/3 од
вкупниот број членови на Сенатот.
Мандатот на Претседателот на Сенатот трае
една година со право на реизбор.

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: Дејан Главевски, УКЛО
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20 уписнини на Економскиот
факултет
Во новата академска година, промовирајќи ја
заложбата за поддршка на новите студенти,
Економскиот факултет додели 20 уписнини.
Првите 10 уписнини обезбедени од
Универзитетот „Св.Климент Охридски“ Битола, им се врачени на најдобро рангираните
бруцоши во академската 2019/20 година во
рамките на поволноста што УКЛО им ја понуди
на 10 студенти од секоја единица кои, според
конкурсните услови се ослободени од плаќање
партиципација во првиот семестар од првата
година на студирање.
Студентите на Економскиот факултет кои
студиите ги започнаа со ваква бенефиција не го
кријат задоволството дека се меѓу овие
„среќници“. Разговаравме со студентката
Христина Нунеска којашто истакна дека
одлуката да го продолжи своето образование
на Економскиот факултет ја донела пред сé
заради долгогодишна традиција на оваа
високообразовна институција која нуди
современи образовни програми од областа на
економијата и бизнисот, како и заради
компетентноста и стручноста на наставните
кадри. Тука се и можностите за вклучување на
студентите во различни студентски
активности, во реализацијата на практичната
работа во компаниите и особено во
реализацијата на студентска мобилност на
некој од универзитети во странство.

На настанот, доделени се уште 10
други уписнини обезбедени од
бизнис заедницата, пред сé од
компании и фирми со кои
Економскиот факултет успешно е
поврзан заради воспоставената
долгогодишна соработка. Оваа
соработк а според дек анот на
Економскиот факултет, проф. д-р
Драгица Оџаклиеска се реализира
и со организирање предавања и
практична настава од страна на
истакнати стручњаци од практиката
што е можност за студентите да се
стекнат со апликативни знаења и
ве ш т и н и . О ва а к о н т и н у и р а н а
соработка со бизнис секторот како и
обезбедените стипендии,
претставуваат начин да се
с т и м у л и р а с т уд и р а њ ет о н а
економските науки во услови кога
о п ш те с т вото и м а п от р еба од
солидни знаења и создавање
стручњаци кои своите знаења и
вештини ќе ги стават во функција на
успешноста на компаниите.

Настани, новости,
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УКЛО на Денот на Европската
соработка 2019
На 20 септември 2019 година пред Центарот за
култура во Битола се одржа Интерактивна
изложба по повод Денот на Eвропската
соработка 2019.
На манифестацијата УКЛО директно се вклучи
во интерактивната изложба со девет штандови
на кои се презентирани и претставени шест
проекти од програмата Интерег ИПА и три
прокти од Балкан Мед програмата.
Под мотото на манифестацијата: „Европа сте
ВИЕ“ Денот на Европската соработка ги
обедини на едно место сите програми за
прекугранична соработка помеѓу Грција и
Република Северна Македонија во Регионот, со
цел да се истакнат придобивките од взаемната
соработка меѓу регионите од земјите учеснички
во програмата.

Оваа манифестација, почнувајќи од 2011 година
се одбележува секој 21 септември во функција
на промовирање на достигнувањата во
територијалната соработка. Истата се
реализира благодарение на кофинансирањето
од страна на Европска Унија и националните
фондови на земјите учеснички.

Активности со меѓународен
предзнак
Magna Charta Universitatum
Традиционално, како и секоја година и овојпат,
во периодот од 16-17 октомври, во Хамилтон,
Онтарио, Канада се одржа годишната Magna
Charta Universitatum конференција.
Опсерваторијата, Универзитетот од Болоња и
МекМастер Универзитетот од Хамилтон беа
домаќини на 31 то издание на овој мошне
значаен настан за високото образование во
светот. Универзитетот „Св. Климент Охридски“
– Битола во 2013 година стана дел на
семејството од повеќе од 800 потисници на
Магна Карта и ректорот, проф. д-р Сашо
Коруновски го проследи овој значаен настан.
Бројните високи академски претставници,
професионалци, студенти и останати
релевантни стејкхолдери имаа можност низ
пленарната и неколкуте сесии со работилници
да дискутираат на една мошне атрактивна тема
„Универзитетски слободи и одговорности: Да се
одговори на предизвиците на иднината“.

Универзитетската слобода долго време беше
разбрана како фундаментален предуслов за
работа на универзитетите со оглед на фактот
што универзитетите реализираат научни
истражувања и споделуваат знаења како дел од
нивната поширока одговорност и обврска кон
општеството. Со текот на времето
одговорностите што ги имаат универзитетите,
но и очекувањата што од нив ги има
општеството станаа многу различни и многу
комплексни. Опстојувањето на универзитетите
во една област каде по дефиниција треба да
владее слобода, автономија, еднаквост и
одговорност е комплексно прашање и
претставува предизвик за секој универзитет. Од
тие прични конференцијата стави акцент на ова
значајно критичко прашање со цел да поттикне
една широка расправа со корисен и позитивен
импакт во однос на академските вредности не
само за универзитетите, туку и пошироко, за
општествените контексти каде тие
функционираат и на некој начин им служат. Во
таа насока и на многу поврзани атрактивни теми
беа деветте работилници како и двете воведни
обраќања - за слободата на говорот на
универзитетските кампуси и за одржливите
градови и заедници, од страна на реномирани
професори од универзитетите од Пенсилванија
и МакМастер, Хамилтон.

Активности со меѓународен
предзнак
АКТИВНОСТИ НА ВИСОКАТА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВО
ЕВРОПСКАТА СЕСТРИНСКА
МРЕЖА (ЕНМ)
Високата медицинска школа Битола од 2012
година е прва и единствена членка од
Република Северна Македонија во Европската
сестринска мрежа (Euroepean Nursing Module),
респектирана меѓународна организација,
основана во 1994 година. Основна активност на
оваа меѓународна организација е размена на
студенти меѓу факултетите за медицински
сестри од сите европски земји членки на
Европската сестринска мрежа (ЕНМ).
Во рамките на активности на ВМШ во ЕНМ во
периодот од 2012 до 2019 година се
реализираа бројни размени во двата правци, со
следната динамика: 23 студенти од европските
земји Шведска, Шпанија, Данска, Белгија,
Швајцарија, Велика Британија и Финска, во
изминатите 7 години беа студенти гости на
ВМШ, на размена во времетраење од две
седмици. Во текот на овие размени се
реализираа, според претходно изготвен план,
посети на болнични оддели во јавниот и
приватниот здравствен сектор во Битола, како
и предавања на одредени теми реализирани од
професори на Школата.

Четворица студенти на ВМШ, со финансиска
поддршка од школата, исто така беа дел од
студентските размени и тоа во Шпанија и
Швајцарија. Во подготовка е заминување на
уште двајца студенти во мај 2020.
За одбележување е што за првпат, откако
постои Европската сестринска мрежа, оваа
година, со почеток од септември 2019, се
реализира размена на ВМШ на двајца студенти
од Данска во времетраење од седум недели, на
нивно барање.
Данските студенти, придружувани од проф. д-р
Изабела Филов во својство на координатор на
ЕНМ за Висока медицинска школа Битола го
посетија и Ректоратот. Средбата, одржана на 17
октомври 2019 година претставуваше можност
за споделување на нивните позитивни импресии
пред претставниците на Службата за
меѓународна соработка.

Активности со
меѓународен
предзнак
ДЕН НА ПРОЕКТНИ ЕКСПЕРТИ, во Севр, Франција
На покана од France Education International, главен оператор за меѓународна образовна политика –
институција којашто од своето постоење, од 1945 , низ годините е позната како Меѓународен Центар
за педагошки студии, раководителот за настава, наука и меѓународна соработка, Калиопа
Стилиновиќ, престојуваше во Севр, Франција. Таа беше еден од воведничарите на тркалезната маса
што на 01 октомври се одржа по повод Денот на проектни експерти. Тркалезната маса на тема
„Вештина во водењето проекти“ собра на едно место повеќе од 100 учесници од цела Францијастручњаци, академски кадри и особено професионалци во својата област, со долгогодишно
искуство во водењето меѓународни образовни проекти. Повод беше и издавањето на петтиот број на
публикацијата Експертски белешки посветен на искуствата од твининг проектот во којшто како
корисник се јавува македонското Министерство за образование и наука. Станува збор за проект
финансиран од Европската Унија со наслов: „Развивање на соработка помеѓу високообразовните
институции, приватниот сектор и релевантните органи“. Во периодот јули 2016-септември 2017
година овој проект го имплементираше меѓународен конзорциум од институции од Франција и
Северна Ирска со поддршка на МОН и во соработка со неколку универзитети од нашата земја.

Научен собир
Научен собир на Институтот за
старословенска култура
Во организација на ЈНУ Институт за
старословенска култура – Прилеп, придружна
членка на УКЛО, со поддршка на локалната
самоуправа, во големата сала на Општина
Прилеп се одржа дводневен меѓународен
научен собир на тема „Доцносредновековни
градови во централните делови од
Балканскиот полуостров – генеза, развиток,
структура“.
Настанот е продолжување на соработката на
оваа научна институција и Општината Прилеп,
на теми поврзани со просторната целина
Маркови Кули. Темата на научниот собир е
поврзана со доцносредновековниот Прилеп,
како средишен простор на просторната целина
Маркови Кули, а културниот контекст е
централнобалканскиот, каде што се
објаснуваат процесите по линија на аналогија.
Крајна цел претставува финализирање на
постапката за номинирање на овој простор на
Постојаната листа на УНЕСКО. Настанот во
себе вклучува уште една димензија, а тоа е
туристичката експлоатација на овој простор во
функција на таканаречениот 'конгресен
туризам'.

Обраќање пред учесниците на научниот собир
имаше и градоначалникот на Прилеп, Илија
Јованоски кој го нагласи местото на ЈНУ
Институт за старословенска култура како еден
од петте национални институти кои ја
проучуваат историјата на културата на
македонскиот народ во рамките на севкупните
научно-истражувачки активности во
хуманистичките науки: археологија, историја на
уметност, етнологија, историја и лингвистика.

УКЛО Алумни
Весна Пишмановска, Технички факултет
На 09.07.2019 во просториите на Ректоратот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“Битола, се одржа средба на претставници од
кариерниот КРЕДО центар со УКЛО
алумнистката г-ѓа Весна Пишмановска. На
средбата беше присутна и проф д-р Даниела
Колтовска Нечовска од Техничкиот факултет.

Дипломираниот сообраќаен инженер од
Техничкиот факултет на почетокот на својата
кариера беше ангажирана како демонстратор,
а денес живее и работи како постар инженер
за сообраќај и транспорт во градот Витлзеја,
Мелбурн, Австралија. Таа ја раскажа својата
успешна приказна во врска со својот
моментален ангажман поврзан со работи за
различни локални совети, вклученост во
сообраќајни студии и проекти кои управуваат со
испораката на решенија и уреди за сообраќајно
инженерство, давање стручни совети за
стратешкото транспортно планирање во
локалната област и развојот на транспортната
мрежа за новите предградија. Исто така, во
неколку наврати, активно управувала со тимот
за сообраќај и транспорт за да обезбеди
прецизно ефикасно и навремено
испорачување на транспортни услуги и
проекти.
Нејзината приказна е уште една потврда дека
дипломите од Техничкиот факултет при УКЛО
се признаваат во австралискиот образовен
систем.

Соработка

УКЛО и надворешното
опкружување
Успешната соработка помеѓу КРОМБЕРГ &
ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола и
Универзитетот „Св. Климент Охридски“Битола (УКЛО) продолжи со несмален
интензитет и оваа година така што оваа
о п ш те с т ве н о од го во р н а к о м п а н и ј а з а
ст удентите додели 4 стипендии: 3 за
студентите на Техничкиот и 1 стипендија за
студентите од Економскиот факултет.

Инаку, стипендиската програма се реализира
веќе 3 години и досега 9 студенти имаа
можност да бенефицираат од ваквата
соработка којашто дополнително вклучува и
практикантска работа. Делот на
практикантската работа е исто така успешен,
со досега прифатени повеќе од 30
практиканти, искуствата се позитивни и на
двете страни, односно компанијата соодветно
ги вреднува мотивацијата и знаењата на
студентите, а тиe имаат можност да се стекнат
со нови вештини значајни за нивниот
натамошен професионален развој.

