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Врз основа на член 94 точка 43, во врска со член 15 став 13 од Законот за високото
образование и членовите 11, 201 и 202 од Статутот на Универзитетот, Универзитетскиот
сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на 170-та седница одржана на
ден 22.04.2019 година, го донесе следниов

П Р А В И Л Н И К
за начинот и постапката за пресметување, уплата и распределба на средствата
наменети за остварување на интегрираните и другите дејности на Универзитетот
Член 1
Со овој Правилник се уредува начинот и постапката за пресметување, уплата и
распределба на средствата наменети за остварување на интегрираните и другите дејности
на Универзитетот согласно член 201 став 1, а во врска со член 202 од Статутот на
Универзитетот.
Член 2
За остварувањето на интегрираните и другите дејности од членот 11 од Статут на
Универзитетот, единиците на Универзитетот издвојуваат 5% од приходите остварени во
согласност со членот 198 став 1 точка 2, освен за приходите од потточката 2.5 од кои
издвојуваат 3% и од потточката 2.12 од кои издвојуваат 4%.
Член 3
Уплатата на финансиските средства од членот 2 од овој Правилник, се врши до 15–
ти во тековниот месец, за претходниот месец.
За ненавремено извршена уплата на финансиските средства од страна на единицата
во период од три до шест месеци после рокот утврден во став 1 од овој член ќе се
пресметуваат дополнителни 3% од пресметаниот износ. Десет дена пред истекот на рокот
од три месеци, на барање на ректорот на Универзитетот, единицата доставува
образложение за причините за ненавремено извршената уплата. Врз основа на причините
наведени во образложението на единицата, во рок од петнаесет дена од приемот на
образложението, ректорот на Универзитетот носи одлука за ослободување или
задолжување со дополнитените 3% од пресметаниот износ.
За ненавремено извршена уплата на финансиските средства од страна на единицата
во период од шест до дванаесет месеци после рокот утврден во став 1 од овој член ќе се
пресметуваат дополнителни 5% од пресметаниот износ. Десет дена пред истекот на рокот
од шест месеци, на барање на ректорот на Универзитетот, единицата доставува
образложение за причините за ненавремено извршената уплата. Врз основа на причините
наведени во образложението на единицата, во рок од петнаесет дена од приемот на
образложението, ректорот на Универзитетот носи одлука за ослободување или
задолжување со дополнитените 5% од пресметаниот износ.
За ненавремено извршена уплата на финансиските средства од страна на единицата во
период подолг од дванаесет месеци после рокот утврден во став 1 од овој член, ректорот
формира Комисија за утврдување на причините за ненавремено плаќање и носи соодветна
одлука.
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Член 4
Финансиските средства се уплатуваат на посебни сметки на Универзитетот и тоа:

- 60% од средствата се уплаќаат на сметката за функционирање и
развој на Универзитетот.

- 40% од средствата се уплаќаат на сметката за сопствени приходи на
Универзитетот.
За извршената уплата, единиците доставуваат пресметка за остварениот приход во
месецот за кој се врши уплатата, со прилог копија од изводот од последниот ден во
месецот. Пресметката се извршува на посебен образец, кој е составен дел на овој
Правилник.
Единицата доставува до Универзитетот годишна пресметка на извршените уплати
за тековната фискална година, најдоцна до 1 март наредната година.
Член 5
Со финансиските средства уплатени со намена за остварување на интегрираните и
другите дејности, располага Универзитетот и се користат за покривање на расходите на
Универзитетот за вршење на дејноста од член 11, во согласност член 202 од Статутот на
Универзитетот.
Надлежен за распределба и користење на финансиските средства е Ректорот на
Универзитетот.
Член 6
Финансиските средства, доколку не се потрошат во тековната фискална година, се
пренесуваат и се трошат во наредната година.
Од пренесените средства од претходна година, единиците не издвојуваат средства
наменети за остварување на интегрираните и другите дејности на Универзитетот.

Член 7
Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Одлуката на
Универзитетскиот сенат бр.14-111/10-1 од 28.01.2019 година.
Член 8
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.

Ректор
Проф. д–р Сашо Коруновски
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До
Наставно – научен совет на
Економски факултет - Прилеп

ПРЕДМЕТ: Извештај за оценка на докторска дисертација
Наставно научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп, на седницата одржана на
25.12.2018 год, со одлука бр. 02-1532/5 формира Комисија за оценка на докторската
дисертација од кандидатката Севдие Алшики Бектеши, со наслов: „Детерминанти на
извозните перформанси на МСП – меѓународни искуства и случајот на Косово„.
При што англискиот наслов на темата гласи: “Determinants of SMEs export performance
– international experiences and the case of Kosovo”.
Комисијата се состои од следните членови:
1. Проф. д-р Авдулах Хоти, Универзитет во Приштина, Косово
2. Проф д-р Драгица Оџаклиеска, Универзитет “Св.Климент Охридски“ Битола,
Економски факултет Прилеп
3. Проф. д-р Славица Роческа, Универзитет “Св.Климент Охридски“ Битола,
Економски факултет Прилеп
4. Проф. д-р Мирослав Гвероски, Универзитет “Св.Климент Охридски“ Битола,
Економски факултет Прилеп
5. Проф. д-р Анета Ристеска Јанкулоска, Универзитет “Св.Климент Охридски“
Битола, Економски факултет Прилеп
Врз основа на чл. 194 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и
чл.56 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и
студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Комисијата до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп го
поднесува следниов:
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ИЗВЕШТАЈ

1. Биографија на кандидатот

Кандидатката Севдие Алшиќи Бектеши е родена на 28 септември 1983 година, во
Приштина - Косово. Во 2012 година се запишала на трет циклус студии на Регионалната
заедничка докторска програма "Претприемништво и менаџмент на мали и средни
претпријатија (ДОЦСМЕС), организирана во соработка со следниве универзитети:
Универзитет Св Климент Охридски во Битола, Македонија, Универзитет во Болоња,
Италија, Автономен Универзитет во Шпанија, Универзитетот Софиа Анитполис, Ница,
Франција.
Магистрирала од Универзитетот "Хасан Приштина" во Приштина, Косово, а дипломирала
на Универзитетот "Хасан Приштина", Приштина, Косово во 2005 година.
Со покажување на извонредно ниво на академски достигнувања, таа е ангажирана како
асистент на Универзитетот "Хасан Приштина" во Приштина, на катедрата за менаџмент и
информатика од 2008 година, предавајќи неколку предмети како (Микроекономија I,
Микроекономија II, Финансиски менаџмент, Менаџмент, Анализа на инвестиции и
организациско однесување). Од септември 2011 година работела и како предавач на
колеџот Дарданија на предметите "Проектен менаџмент" и "Организациско однесување".
Овие предмети се однесуваат на основните принципи на микроекономија, како што се
побарувачката, понудата, рамнотежата, типовите структурни фирми, концептите за
развојот. Сите овие теми им помагаат на студентите во препознавањето на концептуалната
рамка на развојните концепти.
Како дополнување на нејзината академска позадина, таа работела за разни владини и
приватни организации. Во текот на 2005 - 2010 година била ангажирана како координатор
на финансиски извештаи во КЕК корпорацијата за енергетика на Косово, каде што била
одговорна за анализирање на финансиските извештаи, како и известување за работата на
компанијата, играјќи значајна улога во постигнувањето на стратешкиот план на
компанијата. Од 2018 година ја има позицијата на економски советник на Royal Corporate,
приватна компанија во Приштина. Таа нуди поддршка на раководно и финансиско
одделение на компанијата, вклучувајќи директна одговорност за управување со разни
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проекти и е одговорна за обука и подготовка на човечки ресурси на оваа компанија за
целосно интегрирање во деловното работење на компанијата и реализација на стратегиски
план.
Постојано била ангажирана во спроведување на краткорочни и долгорочни истражувачки
проекти, од кои во повеќето била вклучено во квалитативно истражување. Нејзините
области на истражување се главно насочени кон развој на МСП, особено извозот.
Таа има објавено неколу истраувачки трудови и тоа:
1.

“Motivation as a factor in Success of Public Enterprises in Kosova” – University of
Zenica, Public University of Peja “HaxhiZeka” and European University College
Dukagjini, 01,02 June, 2012; ISSN

2. “ICQME2012 Quality, Management, Environment, Education, Engineering” – 7 th
International Conference, Tivat, Montenegro; ISBN: 9978-9940-527-28-0
3. “Main Factors that Influence Failure of SMEs in Kosova” – 1st International Doctoral
Student Conference Contemporary Research Issues in Economics, Management and
Business, May 18, 2013; ISSN
4.

"Sufficiency of Evidence and Documentation as a base for the Quality Opinion of the
Auditor in Insurance Companies in Kosovo" – Asian Journal of Business and
Management Science, December ISSN: 2047-2528 Vol. 3 No. 02 [64-69]

5. “Trend of Structure of Loans and Debts Deposits, Banking System in Kosovo” – Albania;
ISSN: 2222-5846
6. “Analysis of financial performance in the Banking System in Kosovo the period 2006 2012” - Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology
(JKMEIT)
Таа има учествувано на следните научни конференции:
1.

University of Zenica; University of Peja “Haxhi Zeka”; European College “Dukagjini”,
awarded with certificate of participation that proves I have presented a research paper in
International Conference with the theme “ Society Internationalization - Effectivity and
Problems”. Date of activity and place: 1st and 2nd of June, 2012 – Peja, Republic of
Kosova
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2.

University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Republic of Macedonia; Faculty of
Economics – Prilep, Republic of Macedonia. First international doctoral student
conference, contemporary research issues in economics, management and business. Date
of activity 5th May, 2013 – Prilep, Republic of Macedonia.

3.

European College Dukagjini, Kosovo; Mediterranean Center of Social and Educational
Research – MCSER, Italy; Institute for Research and Science Avlija, Montenegro; Center
for Science Research “Haxhi Zeka” Kosovo, awarded with certificate of participation that
proves I have presented a research paper in the International Conference with the title of
the paper: Performance of Foreign Banks Operating in Kosovo – ProCredit Holding –
PCH (Germany) Raiffeisen Bank International – RBI (Austria) and NLB Group –
(Slovenia)”. Date of activity and place: 17th and 18th May, 2014 – Peja, Republic of
Kosovo.

1. Анализа и коментари во врска со докторската дисертација
Докторската дисертација под наслов „Детерминанти на извозните перформанси на
МСП – меѓународни искуства и случајот на Косово„ се состои од апстракт, извршно
резиме, вовед и седум поглавја. Покрај овие, докторската дисертација има и голем број
прилози, како што се прашалниците користени за време на истражувањето и листата на
референци.
Докторската дисертација започнува со вовед како поглавје 1. Ова поглавје дава целосна
студија за извозната индустрија, вклучувајќи го и значењето на предметот на
истражување преку хипотезата, истражувачките цели и истражувачките прашања.
Предметот на истражување се однесува на извозот како еден начин за пристап до
меѓународниот пазар на мали и средни претпријатија (МСП). Бидејќи извозот станува сé
поважен со глобализацијата, неопходно е да се разбере кои фактори се од витално
значење за меѓународната трговија. Поточно, ова поглавје започнува со дефинирање на
предметот зна истражување, врз основа на литературата за извоз, трговски производи
или услуги, избирајќи соодветна стратегија за постигнување на своите цели. Извозот е
многу значаен. Со цел да се утврди успехот на извозниците, се користат различни мерки
за негова проценка, како што се менаџерските карактеристики и променливите поврзани
со фирмите.
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Во вториот дел од ова поглавје се објаснува целта на истражувањето, се дефинираат
главните истражувачки прашања, поделени на внатрешни фактори и надворешни
фактори. Во последниот дел се објаснува релевантноста на студијата, односно како
извозот влијае на економскиот раст на земјата, знаејќи дека со овој начин на
интернационализација има можност за соработка меѓу Косово и другите земји, што е
додадена вредност на ова истражување.
Поглавјето 2 дава преглед на економијата на Косово, особено улогата на приватниот
сектор во развојот на економијата, како и истражување на детерминантите на извозните
перформанси на МСП. Оваа елаборација, во целина, помага во подобро разбирање на
моменталната состојба на економијата и води до подобра препорака за понатамошно
истражување. Првиот дел 2.2 од оваа глава дава вовед во економијата на Косово низ
годините и повеќе се фокусира на природните потенцијали што се користат како
можност за извоз. Дел 2.3 е проследен со општ пристап на МСП во Косово, дефиниција,
структура и индикација за извоз. Во последниот дел се дадени некои општи заклучоци и
се дискутира за резултатите кои се однесуваат на извозот во рамките на МСП.
Во поглавјето 3 е направено презентирање и тестирање на некои внатрешни и
надворешни фактори како што се големина на фирмата, маркетинг стратегија за извоз,
познавање на странски јазик и испитување на влијанијата врз извозните резултати на
малите и средни претпријатија во Косово. Извозот станува се поважен секој ден, па така
неопходно е да се знае кои фактори имаат позначајно влијание врз перформансите на
извозот. Првиот дел ги сумира мерењата на извозните перформанси за МСП,
продолжувајќи со објаснување за односот помеѓу зависната променлива и независната
променлива. Прегледот на литературата во овој дел започнува со елаборација на
внатрешни фактори поврзани со извозните перформанси на МСП, поделени во
потсекциии. Тука се земени предвид менаџерските карактеристики како внатрешни
фактори поврзани со извозните перформанси на МСП, влијанието на образованието и
обуката за извозните перформанси, меѓународно искуство, големина на фирмата,
познавање на странски јазик, особено на англиски јазик, бизнис искуство и асоцијација
со извозните перформанси, маркетинг стратегија и иновации .
Поглавјето 4 дава резиме на извозот во Косово. Истиот се состои од хронолошкиот развој
на извозот во Косово, како и општите трендови во трговскиот биланс на Косово,
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вклучувајќи ги и статистиките за увоз и извоз на стоки. Исто така, ја опфаќа стоковната
структура на извозот и увозот на Косово, моменталната ситуација во врска со трговијата,
трговските размена, географската ориентација на бизнисот во земјата, земјите кои се
членки на ЕУ, земјите кои се членки на ЦЕФТА и други народи во светот. Понатаму, во
овој дел се дискутира за правната рамка, институционалните трговски политики со
краток преглед на законодавството и политиките кои се применуваат на оваа област,
имено координативните структури на Косово кои се одговорни за оваа област. Исто така,
во ова поглавје се објаснува улогата на извозот во економскиот раст со примарен фокус
на Косово. Економскиот раст и растот на извозот може да се промовираат еден со друг.
Всушност, извозот придонесува за економски раст, преку стимулирачки ефект врз
вкупната факторска продуктивност, ограничувањата во девизните односи, како да се
биде конкурент на светскиот пазар, обезбедување ефикасен механизам за цените,
подобрување на технолошките промени и одржување на трошоците релативно (Lee &
Хуанг, 2002).
Општата идеја на истражувачите кои ја анализираат улогата на извозот врз економскиот
раст е тоа што тие придонесуваат за растот на зголемување на капацитетот на
продуктивноста, подобрување на вештините на работниците и менаџерите, како и
достапноста на новата технологија. Исто така, единствена можност за подобро
искористување на ресурсите, во голема мера, помага во помалата дискриминација на
производите во светскиот пазар на пазари. Проучувањето на ова прашање не е лесно,
бидејќи зависи од која гледна точка започнувате, на пример, наодите од литературата од
различни истражувања се однесуваат на асоцијацијата помеѓу извозот и економскиот
раст, но некои автори користат анализа на земја, а други групи ги анализираат искуствата
една земја Ова поглавје ги опишува трговските односи на Косово со Европската унија и
другите земји, структурата на увозот и извозот, најизвезуваните производи, како и
трговските односи со ЦЕФТА и земјите од ЕУ.
Поглавјето 5, дава основа за развиената хипотеза за истражување, методологии за
истражување кои а се користат за време на оваа студија и концептуалениот модел кој се
тестира емпириски. За да се збогати истражувачкото прашање; користени се методи за
квантитативни истражувања, собирање на податоци и развивање на прашалник како
најкритична фаза од истражувачкиот процес за комплетирање на планот за истражување.
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Дескриптивната статистика е користена за да даде преглед на распределбата, средната
вредност и стандардната девијација на збирот на податоци. Анализата на внатрешната
конзистентност и веродостојност за варијаблите на скалата на ЛИКЕРТ е извршена
користејќи коефициент на Алфа Кронбах. Последниот дел од ова поглавје дава
објаснување на зависната променлива и независни променливи кои помагаат да се испита
значајната врска меѓу нив.
Поглавјето 6, претставува анализа и толкување на резултатите од анкетниот прашалник.
Ги нуди наодите од прашалникот постигнати само со МСП-извозници во Косово,
следејќи ги резултатите од целокупните резултати на МСП за случајот на Косово од
достапната литература. Дескриптивната анализа содржи некои статистики кои се
вклучени во емпириската анализа, како што се возраста на менаџерот, основањето
компанија, почетокот на извозот и учеството на извозот во вкупната продажба. Освен
тоа, вклучено е и присуство на обуки од страна на персоналот според нивото на
образование на менаџерите, важноста на познавање на познавање на странски јазик и ИТ,
меѓународно искуство на управување и ако компанијата извезувала пред или не е
вклучена. Со цел да се објасни ефикасноста на дихотомната зависна варијабла, е
проценет модел кој произлегува од Кумулативната Дистрибутивна Функција (CDF), која
е позната како probit модел или нормитен модел.
Во поглавјето 7 се претставувени анализите и заклучоците на овој докторски труд кои се
споредливи со целокупната цел и цели на оваа студија. "емпириски да се испитаат
детерминантите на извозните перформанси на МСП, мерејќи ги овие ефекти врз
подобрите резултати на извозот во однос на продажбата, што се користат во МСП во
Косово". Врз основа на истражувачките прашања кои се однесуваат на општата цел на
студијата, се дадени заклучоци, ограничување на истражувањето, проследено со
импликации од политиката, во врска со креаторите на политиката - владата и
менаџментот на компанијата. Исто така презентирани се понатамошни истражувања во
областа на извозните перформанси на МСП. Овој дел започнува со заклучоци за темата
на истражувањето, вклучувајќи ги и сите варијабли кои се користени, изработка на
варијабли кои влијаат на извозните перформанси кои се сметаат за суштински . Врз
основа на централните истражувачки прашања, делот содржи заклучоци за нив. Дали
овие детерминанти влијаат на извозните перформанси, а кои од нив најмногу влијаат врз

10
тоа? Спроведената студија помага да се направат следните заклучоци. Секое
истражување на прашањето е проследено со општа претпоставка произлезена од
прашалникот.
Дизајн и методологија на истражувањето
Почнувајќи од дефинирање напримерок и собирање на податоци за квантитативни
истражувања, ова поглавје ги сумира методологиите за истражување користени во текот
на ова истражување. Тоа започнува од истражувачките прашања,

прегледот и

заклучоците од литературата. Користење на квантитативни истражувачки пристап на
анализа, концептуален модел со цел да ги тестира истражувачките прашања и
понатамошни студии. Како што беше наведено претходно, при анализирање на нивото на
извоз во Косово и факторите кои влијаат врз овие тргувања во косовскиот контекст,
потребно е да се опишат податоците користени во квантитативните истражувања преку
истражувањето направено од тимот на БСКК. Следејќи ја методологијата што се
користела за време на студијата, моделот Пробит и Тобит.
Ова истражување ја анализира литературата во врска со перформансите на МСП, со цел
да ги испита традиционалните и современите академски ставови за оценување на
влијанието на извозните перформанси. Идентификацијата и мерењето на детерминантите
на извозот како главен предмет на докторската дисертација е со предизвици од почеток
до крај. Податоците користени во оваа студија се добиени од 500 мали и средни
претпријатија кои работат во Косово.
Податоците се собрани со помош на структуриран прашалник и спроведено е интервју
лице во лице со главниот сопственик / менаџер, а во некои случаи со финансиски
менаџери на избраните компании, спроведени од Центарот за поддршка на бизнисот на
Косово (БСКК) за 2012 година. Податоците кои се опфатени се однесуваат на
информации за бизнис искуство, број на вработени, процент на учество во извозот во
вкупната продажба, познавање на информатичката технологија, странски јазици,
меѓународно искуство, маркетинг, правна инфраструктура и фискална политика. Ова
истражување е поддржано од Министерството за надворешни работи на Холандија преку
организација на СПАРК, која има за цел да развие високообразовни и претприемачки
можности за младите да ги водат своите пост-конфликтни општества во просперитет
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(BSCK, 2013). Бројни експерти придонесле за дизајнирање на анкетниот прашалник и
избор на примерок. Прашалникот вклучува девет оддели, кои опфаќаат квалитативни и
квантитативни прашања поврзани со растот на претприемништвото и МСП во Косово.
Податоците за МСП се собрани од обучениот тим на анкетари во Центарот за поддршка
на бизнисот во Косово кои беа студенти на државниот Универзитет во Приштина и
приватниот колеџ "ГЛОБУС". Обуката во врска со деловните и економските
карактеристики кон интервјуерите поврзана со психолошките страни на интервјуирање е
извршено од страна на проф. Красниќи и проф. Вренези, експерти во специфичната
дисциплина. Во ова истражување направено од BCSK се вклучени МСП од сите региони
на Косово, а примерокот вклучува три главни категории на трговија, производство и
услуги на компании.
Наоди и значење на студијата
Многу варијабли може да се сметаат за детерминанти на учеството во извозот во
вкупната продажба на една компанија. Емпириските докази од студијата покажаат дека
во рамките на менаџерските карактеристики, образованието, возраста, искуството и
обуката се во негативна корелација со уделот на извозот на компанијата во вкупната
продажба. Со оглед на тоа што другите менаџерски карактеристики како ИТ знаење и
познавање на странски јазици покажуваат позитивни и статистички значајни
корелирации со уделот на извозот во вкупната продажба. Општо земено, нивото на
образование има позитивни врски со перформансите на извозот Sousa, Martinez-Lopez и
Coelho (2008). Тие покажуваат дека менаџерите се поуспешни во извозот кога имаат
високо образование. Повеќето од компаниите имаат корист од некои предности на
персоналот како едуцирани менаџери, бидејќи образованите менаџери имаат повеќе
искуство и можат да го применат своето знаење, искуство, планирање, организирање и
одлучување за нови можности на нови извозни пазари. Овој позитивен однос на овие
варијабли, образованите менаџери можат да им помогнат на компаниите да ги
искористат и искористат спречувањето на меѓународните закани и изнаоѓање нови
меѓународни можности Могадам (2013). Високото ниво на образование е корисен и од
суштинско значење на извозните пазари и може да влијае во подобрување на резултатите
во извозот, бидејќи едукациите на менаџерите имаат позитивен ефект врз вкупната
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продажба на извозот, профитот, растот и евалуацијата на извозните резултати Могадам
(2013).
Позитивното влијание е оправдано од фактот дека има повеќе ресурси во поголемите
компании бидејки поголемата компанија може да ги подобри нивните перформанси
преку економиите на обемот Maurel (2009). Сепак, исто така, постојат мали фирми со
високи перформанси на извозо, но врз основа на почетен капитал, поголемите компании
имаат повеќе можности да ги исполнат барањата на меѓународната трговија со
намалување на трансакциските трошоци Maurel (2009). Некои други автори имаат
пронајдено негативни врски помеѓу големината на фирмата и извозот Џејмс и Петт
(2000). Чети и Хамилтон (1993) анализирале повеќе од 111 студии за да докажат за
валидноста и значењето на клучните варијабли, меѓутоа тие потврдуваат дека големината
на фирмата е причински фактор во извозниот успех.
Добиените резултати од студијата покажаа дека има силна позитивна врска помеѓу
големината на фирмата измерена со бројот на вработени и извозните перформанси на
една компанија. Имањето менаџер во компанија што порано работел во компаниите што
извезуваат, е значителна предност, бидејќи тој може да помогне да се најдат нови
можности, да се разберат заканите или ризиците, а исто така и во критична ситуација да
излезе со ефикасно решение на извозниот пазар Shamsuddoha и Sohel (2004) . Од
прегледот на литературата и емпириското истражување авторите заклучиле дека
претходните искуства за извоз на работници и менаџери се клучните детерминанти на
новата одлука за влез на извозната активност, трговскиот интензитет и извозниот статус
Mion и Opromolla (2014).
Може да се види дека ангажирањето на вработените со искуство во извоз во слична група
на активности може даде подобри резултати и поголеми ефекти во извозот, бидејќи тие
имаат повисоко знаење со надворешната средина и поголем капацитет во меѓународно
искуство, навика која се стекнува врз основа на бројни контакти со фирми во
меѓународна соработка. Во нашата анализа меѓународното искуство се мери како изјава
за фирма која има или не има меѓународно искуство и беше откриено дека оваа варијабла
корелира позитивно и е статистички значајна со уделот на извозот во вкупната продажба
на фирма. Важен аргумент е дека малите и средните претпријатија користејќи го
компјутерот и интернетот за да ги развијат своите односи со клиентите имаат подобри
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извозни перформанси. Ова е сосема разбирливо засновано на фактот што фирмите
најчесто се поврзуваат со странските пазари се случува во дистанца, преку информации
за технологијата, а во последниве години интернет е најважната иновација за
извозниците на МСП Mostafa et al. (2005) . Компаниите кои имаат успех во нивниот
бизнис создаваат мрежи и сојузи со странски компании во странство, користејќи нова
технологија за пристап во своите апликации, вршење на странски инвестиции и
насочување на нивната компанија кон извозот. Од истражувањето се докажува дека
користењето на информатичките технологии од страна на компаниите-извозници е силно
позитивно поврзано со извозните перформанси. Водејќи се кон подобар извоз, многу е
важно да се има соодветен канал на дистрибуција, бидејќи овој извозник може да
користи бројни начини за поддршка на обуката на продажните сили, продажба на
мисионери, кооперативно рекламирање, помош за истражување на пазарот, дилери,
финансирање на Цинкота и Ронкаинен (1998).
Со истражувањето исто така се потенцира важноста на маркетинг стратегијата од
анкетираните компании која е силно позитивно поврзана со извозните перформанси.
Констатација и предлог
Имајќи ги предвид горенаведените размислувања, врз основа на анализата на
докторската дисертација поднесена од кандидатот на докторската дисертација Севдие
Алшики Бектеши под наслов „Детерминанти на извозните перформанси на МСП –
меѓународни искуства и случајот на Косово„ комисијата за оценка на докторската
дисертација го констатира следното :
- Оваа докторска дисертација ги исполнува сите критериуми што се бараат со Статутот и
Правилникот за студирање на трет циклус студии.
- Прегледот на литературата е напишан според контекстот на постоечките знаења и други
студии за перформансите на извозот и на МСП. Истиот јасно се поврзува со претходните
студии и идентификува одредени недостатоци во оваа област на истражување, како и
додава нови вредности во ова истражување. Деловите за дискусија и заклучок ја
демонстрираат способноста на кандидатот за критичко оценување на економските
прашања во рамките на конструкциите, исто така, внимателно се дефинира проблемот со
истражувањето и искористена е мерлива хипотеза. Препораките и заклучоците се јасни и
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произлегуваат од примена на критичен пристап и значителен придонес во областа на
перформансите на извозот на МСП.
- Затоа, комисијата за оценка заклучи дека кандидатот покажува способност независно да
спроведе истражувачка работа што резултираше со оригинален и значаен придонес во
областа на МСП, особено извозот на МСП во Косово.
Имајќи ги во предвид претходно споменатите констатации и заклучоци,

Комисијата

едногласно констатира дека дисертацијата ги исполнува условите за да биде подложена
на јавна одбрана, и му предлага на Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во
Прилеп да ја донесе следнава:
ОДЛУКА
1. Да се прифати поднесената докторска дисертација од кандидатот Севдие Алшиќи
Бектеши под наслов „Детерминанти на извозните перформанси на МСП –
меѓународни искуства и случајот на Косово„
2. Да се определи датум за јавна одбрана на споменатата дисертација.
Комисија за оценка на докторската дисертација:
1. проф. д-р Авдулах Хоти, Универзитет во Приштина, Косово
2. проф. д-р Драгица Оџаклиеска, Универзитет "Св. Климент Охридски" Битола
3. проф. д-р Славица Роческа, Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола
4. проф. п-р Мирослав Гвероски, Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола
5. Проф. д-р Анета Ристеска Јанкулоска, Универзитет "Св. Климент Охридски"
– Битола
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Scientific Council of Faculty of Economics – Prilep
University of “St. Kliment Ohridski” Bitola

Subject:

Assessment Report of the doctoral dissertation

Date:

13.03.2019

The Scientific Council of the Facultyof Economics – Prilep, at the meeting held on
25.12.2018, decision No02-1532/5has formed a Committee for assessment of the doctoral
dissertation of the candidate Sevdie Alshiqi, entitled: “Determinants of SMEs export
performance – international experiences and the case of Kosovo”.
The Committee consists of the following members:
 Prof. Dr.Avdulah Hoti, University in Prishtina, Kosovo
 Prof. Dr.Dragica Odzaklieska, University "St. Kliment Ohridski" - Bitola
 Prof. Dr. Slavica Rocheska, University "St. Kliment Ohridski" – Bitola
 Prof.Dr.Miroslav Gveroski,University "St. Kliment Ohridski" – Bitola
 Prof.Dr Aneta Risteska Jankuloska, University "St. Kliment Ohridski" – Bitola
According to the article No 63 of the University St. Kliment Ohridski, Bitola, Statute and
No.51 and 53 of the Rulebook on conditions, criteria and regulations for enrollment and
studying at the third cycle studies at the University St. Kliment Ohridski “ – Bitola. The
Committee submits to the Scientific Council pf the Faculty of Economics – Prilep the
following:
REPORT
1. Candidate biography
The candidate, Sevdie Alshiqi was born on September 28th, 1983, in Prishtine – Kosova.
Since 2012 she is a PhD candidate at the Regional Joint Doctoral Program “Entrepreneurship
and SME Management, (DOCSMES), organized in cooperation with the following
Universities: University of St. Kliment Ohridski in Bitola, Macedonia; Universita di Bologna,
Italy; Universidad Autonoma de Barcelona, Spain (UAB); and University of Nice – Sophia
Antipolis, France (UNSA). She received her M.A degree from the University of Prishtina
“Hasan Prishtina”, Prishtine, Kosova and her bachelor degree from the University of
Prishtina “Hasan Prishtina”, in 2005, Prishtina, Kosova.
By demonstrating an outstanding level of academic achievement, she became a teaching
assistant at University of Prishtina “Hasan Prishtina”, department Management and
Informatics since 2008, teaching several management courses as (Microeconomics I,
Microeconomics II, Financial Management, Management, Investment Analysis and
Organizational Behavior). She also worked as lecturer at Dardania College since September
2011, teaching courses “Project Management” and “Organizational Behavior”. These courses
provide basic principles of microeconomics, such as demand, supply, equilibrium, types of
structural firms, developments concepts. All these themes helps students in recognizing the
conceptual framework of and development concepts.
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In addition to her strong academic background, she has experience working for various
governmental and private organizations. Through 2005 – 2010 she was engaged as a
coordinator of financial reports in KEK Corporation of Energy of Kosova, where she was a
responsible to analyze financial reports and also to report about the performance of company
and play an important role in the achievement of company’s strategic plan. From 2018 she
holds a position as Economic Advisor of Royal Corporate, a private company in Prishtina.
She offers support to a management and financial department of company, including direct
responsibility for the management of various projects and she is responsible to train and
prepare the human resources of this company to become fully integrated into company’s
business operations and realization the strategic plan.
As she has been constantly engaged in conducting short-term and long-term research
projects, most of which involved careful investigation and qualitative research. Her areas of
research interest include SMEs development, especially export performance.
She has published a number of research papers:
1. “Motivation as a factor in Success of Public Enterprises in Kosova” – University of
Zenica, Public University of Peja “HaxhiZeka” and European University College
Dukagjini, 01,02 June, 2012; ISSN
2. “ICQME2012 Quality, Management, Environment, Education, Engineering” – 7 th
International Conference, Tivat, Montenegro; ISBN: 9978-9940-527-28-0
3. “Main Factors that Influence Failure of SMEs in Kosova” – 1st International Doctoral
Student Conference Contemporary Research Issues in Economics, Management and
Business, May 18, 2013; ISSN
4. "Sufficiency of Evidence and Documentation as a base for the Quality Opinion of the
Auditor in Insurance Companies in Kosovo" – Asian Journal of Business and
Management Science, December ISSN: 2047-2528 Vol. 3 No. 02 [64-69]
5. “Trend of Structure of Loans and Debts Deposits, Banking System in Kosovo” –
Albania; ISSN: 2222-5846
6. “Analysis of financial performance in the Banking System in Kosovo the period 2006
- 2012” - Journal of Knowledge Management, Economics and Information
Technology (JKMEIT)
She participated in conferences:
1. University of Zenica; University of Peja “Haxhi Zeka”; European College
“Dukagjini”, awarded with certificate of participation that proves I have presented a
research paper in International Conference with the theme “ Society
Internationalization - Effectivity and Problems”. Date of activity and place: 1st and
2nd of June, 2012 – Peja, Republic of Kosova
2. University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Republic of Macedonia; Faculty of
Economics – Prilep, Republic of Macedonia. First international doctoral student
conference, contemporary research issues in economics, management and business.
Date of activity 5th May, 2013 – Prilep, Republic of Macedonia.
3. European College Dukagjini, Kosovo; Mediterranean Center of Social and
Educational Research – MCSER, Italy; Institute for Research and Science Avlija,
Montenegro; Center for Science Research “Haxhi Zeka” Kosovo, awarded with
certificate of participation that proves I have presented a research paper in the
International Conference with the title of the paper: Performance of Foreign Banks
Operating in Kosovo – ProCredit Holding – PCH (Germany) Raiffeisen Bank
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International – RBI (Austria) and NLB Group – (Slovenia)”. Date of activity and
place: 17th and 18th May, 2014 – Peja, Republic of Kosovo.
2. Analysis and comments on doctoral dissertation
The doctoral dissertation entitled “Determinants of SMEs export performance –
international experiences and the case of Kosovo” consist of an abstract, an executive
summary, introduction and seven chapters. In addition to these, thesis has a number of
annexes, such as questionnaires used during the research, and the list of references.
This thesis starts with an introduction as chapter 1. This chapter provides an overall study of
the exporting industry, including the significance of the research topic through the
hypothesis, research objectives, and research questions. The research topic presents export as
one way to access the international market for small and medium enterprises (SMEs). As
exporting is becoming more and more important with globalization, it is essential to
understand which factors are vital to international trade. More precisely this chapter will
begin with the definition of a research topic, based on literature about the exporting, trading
products or services choosing the feasible strategy to achieve their goals. Recently exporting
is very notable; therefore in order to ascertain the success of exportresearchers are using a
different measure to evaluate it such as managerial characteristics, firm related variables. The
second section explains the objective of the study, continued with the next section describing
the research question, separated into internal factors and external factors.The last section
explains the relevance of the study, how does exporting affect the economic growth of the
country, knowing that this way of internationalization has the possibility of cooperation
between Kosovo and other countries, which is the added value of this work.
Chapter 2, provides an overview of the economy of Kosovo, especially the role of the private
sector in developing the economy, as well as the investigation the determinants of export
performance of SMEs. This elaboration, on the whole, helps in better understanding the
current situation of the economy and leads us to better recommendations for the further
research. It includes some section, as the first section 2.2 of this chapter provides an
introduction to the economy of Kosovo through the years, more focused on natural potentials
that used as the opportunity for exporting. Section 2.3 followed by a general approach of
SMEs in Kosovo, definition, structure and their indication of export performance. The final
section provides some general conclusions and discusses results that relay to the core part of
exporting within SMEs.
Chapter 3, aimed at presenting and testing some internal and external factors like firm size,
export marketing strategy, knowledge of foreign language and examining impacts on the
export performance of small and medium enterprises in Kosovo. Export is becoming more
and more important each day; it is necessary to know which factors have a more significant
impact on export performance. The first section summarizes the measurement of export
performance for SMEs, continuing with next section explaining the relationship between
dependent variable and independent variable. Literature review in this section begins with the
central part as internal factors related to the export performance of SMEs, divided into
subsections. Managerial characteristics as internal factors associated to the export
performance of SMEs, the impact of education and training on export performance,
international experience, firm size, knowledge of foreign language, especially English
language, business experience and association with export performance, marketing strategy
and innovation.
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Chapter 4, presents a summary of Kosovo’s exports. It is comprised ofthe chronological
development of exporting in Kosovo, as well as general trends in the trade balance of
Kosovo, including the statistics about trade import and export. Also, it captures commodity
structure of exports and imports Kosovo, the current situation about relations trade,
commercial exchanges with partner commercial, a geographical orientation of business in a
country, the countries that are members of the EU, the countries that are members of CEFTA
and other nations of the world. Furthermore, in this part, it is discussed the legal framework,
the institutional trade policies with a brief overview of legislation and policies applicable to
this field, namely the coordination structures in Kosovo that are responsible for this area.
Also, in this chapter explain the role of exports in economic growth is described with the
primary focus in Kosovo. Economic growth and export growth can promote each other.
Indeed, exports led ways to economic growth, through stimulating effect on total factor
productivity, foreign exchange constraints, as well as to be the competitor in worldwide range
market helps to ensure an efficient price mechanism, improving technological change and
keeping costs relatively (Lee & Huang, 2002).
The general idea of researchers analyzing the role of exports in economic growth is that they
contribute to growth increasing capacity of productivity, improving skills of workers and
managers, as well as availability of the new technology usage. Also, the unique opportunity
for better utilization of resources helps at great extent in less discrimination of products in the
world range of markets. Studying this issue is not easy because it depends on which point of
view you are starting, for example, literature findings from different studies address the
association between exports and economic growth, but some authors use cross-country
analysis, and other group analyzes single country experiences. This chapter describes the
trade relations of Kosovo with the European Union and other countries, the structure of
imports and exports, the most exported products, as well as trade relations with CEFTA and
EU countries.
Chapter 5, endows with a foundation of the developed research hypothesis, research
methodologies that can be used during this research study and conceptual model that can be
tested empirically. To rich the research question; we selected the methods using the
quantitative research, following by data collection and developing questionnaire as the most
critical stage of the research process to complete the research plan. The descriptive statistics
were calculated to give an overview of the distribution, mean and the standard deviation of
the data set. Internal consistency and reliability analysis for LIKERT scale variables was
performed using Cronbach’s Alpha coefficient.The last part of this chapter is an explanation
of the dependent variable and independent variables that help to investigate the significant
relationship between them. In the end, the chapter is summarized.
Chapter 6, presents analysis and interpretation of results from the survey questionnaire. It
offers the findings from the questionnaire accomplished only with exporter SMEs in Kosovo,
following by the widespread results from the overall SMEs performance findings about
Kosovo case from obtainable literature. Descriptive analysis contains some statistics which
are included in the empirical analysis, such as manager’s age, establishment of company, start
of export and the share of export in total sale. In addition, attendance of trainings by
personnel according to education level of managers, importance of knowing the foreign
language and IT knowledge, international experience of management and if the company has
exported before or not are incorporated. With the aim of explaining the performance of
dichotomous dependent variable we estimated model that emerges from Cumulative
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Distribution Function (CDF), which is known as probit model or normit model and tobit
model.
This chapter 7, presents the analysis and conclusions of this research study that is comparable
with the overall aim and objectives of this study. “To empirically investigate the
determinants of export performance of SMEs, measuring these effects on better export
performance regarding sales, used in SMEs in Kosovo.” Based on research questions that are
related to the general aim of the study are given the conclusions, limitation of the research,
followed by policy implications, regarding policymakers – government and the management
of the company. Further research in the field of export performance of SMEs is presented as
well.This part starts with conclusions on the research topic, including all variables that were
used during this study, elaboration of variables that affect export performance and some of
them that are considered essential. Based on the central research questions, the following
section comprises conclusions about them. Do these determinants affect export
performance, and which of them affects it mostly?The conducted study helps to make the
following conclusions. Every research question is presented followed by a general
assumption resulted from the questionnaire of the investigation.
3. Research design and methodology
Starting from sample and data collection for quantitative research, this chapter summarized
research methodologies used during this study. It started from the research questions; through
the statement of the subsequent some research question, outline with the literature review and
conclusions. Using a quantitative research approach of analysis, conceptual model in order to
test the research questions and further studies. As stated earlier, when analyzing the level of
exporting in Kosovo and the factors influencing these trading in Kosovo context, it is needed
to describing the data used in quantitative research through the research done by BSCK team.
Following by methodology used during the study, Probit and Tobit model.
This research analyzes the literature dealing with SMEs’ performance in order to examine the
traditional and modern academic standpoints on assessing the impact of export performance.
Identification and measuring the determinants of export performance as the main subject of
the doctoral thesis is quite challenges and a long journey from the beginning to the end. The
data used in this study were obtained from500Small and Medium Enterprises operatingin
Kosovo. The selected exporting company represents 100, which made a total sample of 500
companies.
The data was collected using a structured questionnaire and face to face interview was
conducted with the main owner/managersor in some cases with financial managers, of the
selected companies, conducted by the Business Support Centre Kosovo (BSCK) for the year
2012. The obtained data covered information on business experience, number of employees,
percentage of export share in total sale, knowledge on information technology, foreign
languages, international experience, marketing, legal infrastructure and fiscal policy. This
research was supported by the Netherland’s Ministry of Foreign Affairs through SPARK
organization, which has the aim to develop higher education and entrepreneurial
opportunities for youth to lead their post conflict societies into prosperity (BSCK, 2013).
Numerous experts have contributed to design the survey questionnaire and sample selection.
The questionnaire included nine sections, which comprised qualitative and quantitative
questions related to the entrepreneurship and SMEs growth in Kosovo.
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The data for SMEs were collected by the trained team of interviewers at Business Support
Centre Kosovo who were students at the public University of Prishtina and private College
“GLOBUS.” The training concerning business and economic features towards interviewers
and associated to the psychological sides of interviewing development was completed by
Prof. Krasniqi and Prof. Vrenezi, experts in the specificdiscipline. In this survey done by
BCSK are incorporate SMEs across all regions of Kosovo, and the sample included three
main categories of companies’ trade, production and services.
4. Findings and significance of the study
Many variables can be considered to be determinants of the export share in total sale of a
company. The empirical evidence from the study has shown that within managerial
characteristics education, age, experience and training were negatively correlated to the
company’s export share in total sale. Whereas, other managerial characteristics such as IT
knowledge and knowledge of foreign languages were positively and statistically significant
correlated to the export share in total sale. In general, education level has positive
relationship with performance in export Sousa, Martinez – Lopez and Coelho (2008). They
showed that managers are more successful in exporting when they have higher education
level. Most of company benefits from some advantages of staff as educated managers,
because educated managers have more experience and are able to apply their knowledge,
experience, in planning, organizing and deciding for new opportunities in new export
markets. This positive relation of these variables, educated managers can help companies to
utilize and leverage preventing international threats and finding new international
opportunities Moghaddam (2013). High level of education is useful and essentials factors in
export markets and can influence better export performance because educations of managers
have positive effect on total export sales, profits, growth and evaluation of export
performance Moghaddam (2013).
The positive impact justified by the fact, that you have more resources if you have a larger
company, than this larger company can improve their performance from experience and also
from economies of scale Maurel (2009). However small firms with high exports performance
also exist, but based on initial capital, larger company has more opportunities to fulfill
requirements of international trade by reducing transaction costs Maurel (2009). Some other
author found negative relationship between firm size and exports James and Pett (2000).
Chetty and Hamilton (1993), analyzed more than 111 studies in order to proof about validity
and significance of key variables, among them they confirm that firm size is a causal factor in
export success.
The obtained results from the study showed that there was a strong positive relationship
between firm size measured with number of employees and the export performance of a
company. Having a manager in company that has worked out earlier in any exporting firms is
considerable advantage, because they can help finding new opportunities, understand threats
or risks, and also in critical situation come up with effective solution in export market
Shamsuddoha and Sohel (2004). It is well known from the literature review and empirical
research; authors founded that previous export experience of workers and managers is the key
determinants of new entry decision of export activity, trade intensity and export status Mion
and Opromolla (2014).
It can be seen that hiring employees with export experience in similar group of activity to
yours could be expected in better results and in stronger effects of exporting, because they
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have higher knowledge with external environment and higher capacity of the context of
donor and recipient, based in international experience, a habit that is acquired on the basis of
numerous contacts with firms in international cooperation. In our analysis international
experience was measured as statement of a firm having or not international experience and it
was found that this variable correlates positively and statistically significant with the export
share in total sale of a firm.The important argument is that small and medium enterprises are
using the computer and internet to develop their relationship with customer and to have better
export performance as well. This is quite well understandable based on the fact that firms
most of the time connection with foreign markets happens in distance, through the
information of technology, and this recent years internet is the most important innovation for
SME exporters Mostafa et al., (2005). Companies that have success in their business create
networks and alliances with foreign companies abroad the country, using new technology for
accessing in their applications, doing foreign investment and orienting their company toward
exports. From our research, usage of information technologies by exporter companies was
strongly positively correlated with export performance. Leading to better export it is quite
important to have proper channel of distribution, regarding this exporter can use numerous
ways of supporting their sales force training, missionary selling, cooperative advertising,
market research assistance, dealers, financing Czinkota and Ronkainen (1998).
From our research, the importance given to the marketing strategy by surveyed companies
was strongly positively correlated with export performance. The importance given to the
marketing strategy by surveyed companies was strongly positively correlated with export
performance. In financial terms, one way for measuring performance is to calculate the
percentage of exports in total sale, through satisfaction with operators in foreign markets and
also perceiving export success Cavusgil and Zou (1994). Also, learning about strategies and
entrepreneurial and having a success of small firms needs to have a considerable financial
resources Wiklund and Shepherd (2005). In our findings it has been shown that that financial
sources was positively but weakly correlated to the export share in total sales of firms.
5. Conclusion and proposal
Taking into account the above considerations, based on the analysis of the doctoral
dissertation submitted by the PhD candidate Sevdie Alshiqi entitled “Determinants of SMEs
export performance – international experiences and the case of Kosovo”, the Committee
for Assessment of the doctoral dissertation concluded the following:
-

This doctoral thesis achieve all the criteria’s requested by the Statute and the Rules
for postgraduate studies of Third cycle.

-

The literature review is written according to the context of existing knowledge and
other studies in Exporting performance and SME. It makes clear relations to previous
studies and identifies certain gaps in knowledge in this area of research that exists as
well as adding values in this research. The discussion and conclusion parts
demonstrate the candidate’s ability to critically evaluate the economic issues under
constructions, also the research problem was carefully defined and have been raised
a measurable hypothesis. The recommendations and conclusions are clear and
derived applying a critical approach and has a significant contribution to the area of
performance of exporting of SMEs.
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-

Therefore, the Committee for Assessment concluded that the Candidate has
demonstrated ability to conduct independently a research work that has resulted with
original and significant contribution in the SMEs area, especially exporting SMEs in
Kosova.

Having in consideration the above mentioned findings and conclusions, the Committee
unanimously concludes that the dissertation fulfills necessary criteria to be defended, and
proposes to the Scientific Council of the Faculty of Economics – Prilep to take the
following:
DECISION
1. To accept the doctoral dissertation submitted by Sevdie Alshiqi entitled
“Determinants of SMEs export performance – international experiences and the
case of Kosovo”.
2. To set the date for public defense.
Committee for Assessment of the doctoral dissertation (names and signatures):


Prof. Dr.Avdulah Hoti, University in Prishtina, Kosovo



Prof. Dr.Dragica Odzaklieska, University "St. Kliment Ohridski" – Bitola



Prof. Dr. Slavica Rocheska, University "St. Kliment Ohridski" – Bitola



Prof.Dr.Miroslav Gveroski,University "St. Kliment Ohridski" – Bitola



Prof.Dr Aneta Risteska Jankuloska, University "St. Kliment Ohridski" – Bitola
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Рецензија на текстот Академско пишување 2 од вонреден професор д-р
Виолета Јанушева и доц. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска од
Педагошкиот факултет – Битола на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола
Со Одлука број 14-1849/12-2 од 26.12.2018, Ректорската управа на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ од Битола, го прифати предлогот на Деканатската управа на
Педагошкиот факултет од Битола, за рецензенти на текстот Академско пишување 2 од
вонреден професор д-р Виолета Јанушева и доц. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска да
се изберат:
‒ проф. д-р Људмил Спасов, редовен професор на Филолошкиот факултет „Б.
Конески“ во Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје и
‒ проф. д-р Ирина Петровска, редовен професор на Факултетот за туризам и
угостителство во Охрид на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од Битола.
По читањето на текстот, со особено задоволство, го доставувам следниот
И З В Е Ш ТА Ј
I Општ дел
1. Вид на делото
Според Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола, текстот Академско пишување 2 претставува основен
учебник и продолжение на објавениот учебник Академско пишување 1, кој веќе ја најде
својата примена во високото образование. Имајќи предвид дека наставниот предмет
Академско пишување станува дел од студиските програми на сите високообразовни
институции во сите циклуси на образование, како и дека во досегашните истражувања на
авторките се констатирани недоволните компетенции на студентите во однос на нивниот
пишан израз, повеќе од очигледна е потребата од постоење на учебници на оваа тема.
Текстот продолжува да ги воведува студентите во други форми на академското пишување
и, во овој учебник, ги запознава со структурата на писмото, интервјуто, резимето, есејот
проблем – решение, есејот за и против, како и со аргументацијата, односно со потребните
компетенции и вештини да се изгради цврст и убедлив аргумент. На овој начин, преку
содржините од Академско пишување 2, се создава солидна основа за подобрување на
вештините за оформување на мислата во пишан исказ.
2. Обем и распоред на градивото
Текстот содржи 97 страници (компјутерски обработен текст, со проред 1, фонт Times
new Roman, големина на буквите 12). Основниот текст има формат Б5, 4,5 авторски табаци
и целосно ја покрива предметна програма по еден предмет на 4 студиски програми на
Педагошкиот факултет, што е во согласност со член 9 од Правилникот. Содржината во
текстот е распоредена на тој начин што се воведуваат студентите постепено во основите
на пишување писма. Се поаѓа од поделбата на писмата на формални и неформални, па
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потоа се продолжува со структурата на писмото и се завршува со примери од најчесто
употребуваните писма во академската средина но и надвор од неа. Во овој дел, станува
збор и за пишувањето биографија и за мотивациското писмо, како пишани форми со кои
студентите или веќе се среќаваат или ќе се сретнат веднаш по завршувањето на студиите.
Понатаму, во текстот, акцентот е ставен на интервјуто и резимето што, се исто така,
детално обработени, а особено се нагласуваат двата вида есеи, есејот проблем – решение и
есејот за и против, како и текстот во кој се опишува аргументацијата. Во секој дел, се
вметнати голем број текстови што треба да послужат како модел и пример, како и
активности за студентите што треба да послужат за подобрување на нивната способност за
изразување во писмена форма. Содржината на текстот е распоредена во 6 глави и
соодветно поделена во наслови и поднаслови.
3. Содржина и структура на ракописот
Текстот е составен од: содржина, предговор, 6 дела и користена литература.
Во првиот дел, Писмо, авторките се задржуваат на објаснување на основните поими
кои се поврзуваат со пишувањето писмо и со видовите писма. Истражувањата на
авторките, покажуваат дека учениците и студентите во текот на целото образование, па и
потоа, имаат потреба од пишување писмо, но и дека нивните компетенции се недоволни.
Многу често се употребува погрешен модел на писмо, изборот на лексиката не е
соодветен, што упатува на тоа дека учениците и студентите не ја познаваат доволно
комуникациската ситуација. Оттука, овој дел ги запознава нив со најчестите модели на
писма, со нивната структура, како и со правилата за нивно пишување.
Во вториот дел Интервју, авторките најпрво го објаснуваат интервјуто како процес
што бара една сериозна подготовка, па потоа ги објаснуваат видовите интервјуа, ги
наведуваат техниките кои му претходат на интервјуто, како и на текот и реализацијата на
интервјуто. Структурата на интервјуто е соодветна на процесот на пишување на еден есеј.
И за интервјуто се потребни: подготовка, формулирање на соодветни прашања, публика,
тон, став и мотив, тек на интервјуто и техники по интервјуто, односно техники за
средување на прашањата и одговорите во една кохезивна целина.
Третиот де, Аргумент, може да се каже дека претставува една од најдискутираните
теми во областа академско пишување. Овој дел ја разработува важноста на тоа како да се
изгради добар аргумент во однос на одредена тема. Се почнува со дефинирање на
аргументот и на неговата структура, потоа, се наведува аргументот во пишана форма, а
акцентот е ставен на важноста на елементот убедување. Исто така, во овој дел се
наведуваат голем број насоки во однос на јазикот, стилот, должината на речениците,
употребата на пасивни форми, употребата на одредени зборови што на еден аргумент би
му дале сосема друго значење и на други карактеристики на аргументите. Во текстот се
нудат и примери за аргументи и активности за студентите.
Во четвртиот дел, Пишување заклучок- Резиме, авторките го определуваат и
дефинираат резимето како важен и нераскинлив дел од академскиот есеј, што, всушност,
претставува еден вид скратена верзија на сето она што било претходно напишано во есејот
и на сето она што било изнесено со аргументите. Едно солидно составено резиме секогаш
претставува дополнително потврдување на аргументите што ги поддржува пишувачот.
Делот Есеј проблем – решение, е петтиот дел и во него се претставува структурата на
овој вид есеј. Овој есеј бара од пишувачот добра организација, односно солидна
подготовка. И во овој вид есеј доаѓа до израз способноста на пишувачот да истражува за
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да може да понуди цврсти аргументи и да го убеди читателот во тезата што ја застапува.
Карактеристичен е крајот на есејот, односно заклучокот, во кој пишувачот секогаш
повикува на одредена акција.
Во шестиот и последен дел, Есеј за и против есеј, се укажува на формата што треба да
ја има овој есеј, на тонот, како и на поставеноста на тезата и заклучокот. Овој вид есеј е
доста карактеристичен бидејќи од пишувачот се бара да ги наведе двете страни на еден
проблем, појава и состојба, без притоа да го наведува читателот да заземе страна. Во овој
есеј, активностите пред пишувањето се доста важни бидејќи тогаш се одбираат
најмаркантните аргументи кои треба да остават најголем впечаток кај читателот.
4. Оригиналност на текстот
Идејата за текстот целосно произлегува од согледаните пропусти при пишувањето есеј
во наставната практика и од истражувањата на авторките што покажуваат голем број
слабости во писменото изразување на студентите, недоволна вклученост на наставниците
во поучување за оваа особено значајна област, како и недоволно знаење за улогата на
петпараграфскиот есеј во процесот на оспособување на студентите за квалитетен пишан
израз. Предвид се земени и истражувањата во оваа област во англиската и американската
литература. Ако се земе предвид фактот дека подобрувањето и култивирањето на
писменото изразување на студентите е императив на секој наставно-образовен процес,
како и фактот дека овој учебник е меѓу првите што се занимава со овој проблем, станува
јасно дека со учебникот се пополнува една голема празнина во областа на писменото
изразување на студентите. Во оваа смисла, понудените содржини покажуваат голем
степен на оригиналност, особено во понудените предлог-модели, како и во текстовите
предвидени за вежби.
5. Степен на соодветност на текстот со Наставната (предметната) програма
Текстот Академско пишување 2 ја опфаќа наставната програма по предметот
Академско пишување на студиите од прв циклус и втор циклус на Педагошкиот факултет
во Битола, застапен на четири студиски програми на Педагошкиот факултет во Битола.
Според тоа, текстот е целосно соодветен со наставната програма.
6. Методичко-дидактички вредности на делови од текстот и на текстот во целина
Овој текст се одликува со јасни и значајни методичко-дидактички вредности.
Содржините на текстот се јасно и системски образложени, што значи следени се
принципот на постапност и принципот на изложување од поедноставно кон посложено, а
тоа им овозможува на студентите да се воведат во вештините за пишување и да се
оспособат за создавање на квалитетен, креативен и кохерентен академски пишан израз.
Особена методичко-дидактичка вредност се согледува во текстовите предвидени за вежби.
Текстовите се внимателно избрани и се во функција на секој од деловите на кој се
однесуваат, а важен е нивниот придонес во практичното оспособување на студентите да
ги применуваат знаењата стекнати во процесот на поучување. Во најголем број од
текстовите се присутни задачи што го нагласуваат активното учество на студентите во
наставната практика и го развиваат нивното логичко, креативно и критичко размислување.
Исто така, во поголем број задачи се бара ангажирање на повисоките мисловни процеси,
анализа, синтеза и вреднување, што на текстот му даваат уште поголема методичкодидактичка вредност.
II Посебен дел
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1. Соодветност на насловот на делото со насловот на наставната дисциплина
Насловот на текстот е соодветен со насловот на наставната дисциплина.
2. Делови на делото, содржина и нивно обележување
Текстот се состои следните делови: содржина, предговор, шест дела (писмо, интервју,
резиме, аргумент, есеј проблем – решение, есеј за и против), и користена литература. Во
содржината, деловите се обележани на следниов начин: Содржината и предговорот имаат
наслов, но не се обележани, ниту нумерирани. Нумерирањето и обележувањето почнуваат
од првиот дел, во кој насловот е обележан со 1, а потоа последувателно се обележани сите
делови и подделови на првиот дел. Вториот дел, исто така, започнува со 1, а потоа
последувателно се обележани сите делови на вториот дел итн.
3. Актуелност и оригиналност на делото
Како што веќе се напомена, идејата за текстот целосно произлегува од согледаните
пропусти при пишувањето есеј во наставната практика и од истражувањата на авторките
што покажуваат голем број слабости во писменото изразување на студентите, недоволна
вклученост на наставниците во поучување за оваа особено значајна област. Предвид се
земени и истражувањата во оваа област во англиската и американската литература. Ако се
земе предвид фактот дека подобрувањето и култивирањето на писменото изразување на
студентите е императив на секој наставно-образовен процес, како и фактот дека овој
учебник, заедно со првиот дел од оваа едиција, Академско пишување 2, е меѓу првите што
се занимава со овој проблем, станува јасно дека со учебникот се пополнува и дополнува
една голема празнина во областа на писменото изразување на студентите. Во оваа смисла,
понудените содржини покажуваат голем степен на актуелност и оригиналност, особено во
понудените предлог-модели, како и во текстовите предвидени за вежби.
4. Илустрации
Текстот не содржи илустрации, од едноставна причина што природата на содржините
е од експликативен и практичен карактер и не постои потреба од илустрации.
5. Литература
Користената литература опфаќа 1 извор на кирилица, 30 на латиница, како и 25 извори
од кои се ексцерпирани одделни сегменти и е целосно соодветна на содржините во
текстот. Цитираните извори, всушност, претставуваат статии на авторките за писменото
изразување на студентите, што е потврда за нивниот континуиран ангажман во
истражувањата поврзани со писменото изразување на студентите, но и статии и книги на
странски автори, што дале свој придонес во академското пишување.
6. Терминологија, јазик и стил
Терминологијата користена во учебникот се надоврзува на општоприфатената
терминолошка лексика во македонскиот јазик. Јазикот и стилот се одликуваат со
карактеристиките на научно-учебничкиот потстил. Текстот со одликува со висок степен на
кохерентност што им овозможува на студентите да го следат текот на мислата и полесно
да ги усвојуваат елаборираните содржини.
ЗАКЛУЧОК
Од содржината на Извештајот, може да се заклучи дека со текстот, Академско
пишување 2, се прават пионерски чекори во областа на оспособувањето на студентите во

27

РМ за афирмација и промоција на сопствениот пишан израз, а тоа несомнено ја зголемува
неговата актуелност и важност. Текстот претставува дополнување на веќе објавените
содржини од Академско пишување 1 и претставува солиден извор за воведување на
студентите во основите на вештините за пишување не само на есеи туку и писма, составни
делови на есејот и видови есеи. Особено е важна методичко-дидактичката компонента на
текстот што им овозможува на студентите да ги применат стекнатите знаења во
практиката, со што целосно е застапен приницпот на поврзување на теоријата со
практиката. Големот број задачи поставени пред студентите во текстот, исто така,
придонесуваат за нивната активна улога во наставниот процес, што подразбира, меѓу
другото, критички и креативен пристап кон решавање на одредени прашања во писменото
изразување.
Текстот се одликува со сите карактеристики на научно-учебничкиот потстил, што
значи дека содржината е елаборирана на начин разбирлив за студентите. Поради неговите
методичко-дидактички вредности, текстот може да им користи на наставниците од
основно и средно образование што предаваат Македонски јазик или Македонски јазик и
литература, како и Англиски јазик како странски.
Според тоа, со особена чест и со особено задоволство ѝ предлагам на Ректорската
управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола да го прифати Извештајот од
рецензијата на текстот Академско пишување 2 и да донесе одлука за издавање на текстот
како основен учебник.

Охрид,
Рецензент
проф. д-р Ирина Петровска
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Рецензија на текстот Академско пишување 2 од вонреден професор д-р
Виолета Јанушева и доц. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска од
Педагошкиот факултет – Битола на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола
Со Одлука број 14-1849/12-2 од 26.12.2018, Ректорската управа на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ од Битола, го прифати предлогот на Деканатската управа на
Педагошкиот факултет од Битола, за рецензенти на текстот Академско пишување 2 од
вонреден професор д-р Виолета Јанушева и доц. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска да
се изберат:
‒ проф. д-р Људмил Спасов, редовен професор на Филолошкиот факултет „Б.
Конески“ во Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје и
‒ проф. д-р Ирина Петровска, редовен професор на Факултетот за туризам и
угостителство во Охрид на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од Битола.
По читањето на текстот, со особено задоволство, го доставувам следниот
И З В Е Ш ТА Ј
I Општ дел
1. Вид на делото
Според Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола, текстот Академско пишување 2 претставува основен
учебник и продолжение на објавениот учебник Академско пишување 1, кој веќе ја најде
својата примена во високото образование. Имајќи предвид дека наставниот предмет
Академско пишување станува дел од студиските програми на сите високообразовни
институции во сите циклуси на образование, како и дека во досегашните истражувања на
авторките се констатирани недоволните компетенции на студентите во однос на нивниот
пишан израз, повеќе од очигледна е потребата од постоење на учебници на оваа тема.
Текстот продолжува да ги воведува студентите во други форми на академското пишување
и, во овој учебник, ги запознава со структурата на писмото, интервјуто, резимето, есејот
проблем – решение, есејот за и против, како и со аргументацијата, односно со потребните
компетенции и вештини да се изгради цврст и убедлив аргумент. На овој начин, преку
содржините од Академско пишување 2, се создава солидна основа за подобрување на
вештините за оформување на мислата во пишан исказ.
2. Обем и распоред на градивото
Текстот содржи 97 страници (компјутерски обработен текст, со проред 1, фонт Times
new Roman, големина на буквите 12). Основниот текст има формат Б5, 4,5 авторски табаци
и целосно ја покрива предметна програма по еден предмет на 4 студиски програми на
Педагошкиот факултет, што е во согласност со член 9 од Правилникот. Содржината во
текстот е распоредена на тој начин што се воведуваат студентите постепено во основите
на пишување писма. Се поаѓа од поделбата на писмата на формални и неформални, па
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потоа се продолжува со структурата на писмото и се завршува со примери од најчесто
употребуваните писма во академската средина но и надвор од неа. Во овој дел, станува
збор и за пишувањето биографија и за мотивациското писмо, како пишани форми со кои
студентите или веќе се среќаваат или ќе се сретнат веднаш по завршувањето на студиите.
Понатаму, во текстот, акцентот е ставен на интервјуто и резимето што, се исто така,
детално обработени, а особено се нагласуваат двата вида есеи, есејот проблем – решение и
есејот за и против, како и текстот во кој се опишува аргументацијата. Во секој дел, се
вметнати голем број текстови што треба да послужат како модел и пример, како и
активности за студентите што треба да послужат за подобрување на нивната способност за
изразување во писмена форма. Содржината на текстот е распоредена во 6 глави и
соодветно поделена во наслови и поднаслови.
3. Содржина и структура на ракописот
Текстот е составен од: содржина, предговор, 6 дела и користена литература.
Во првиот дел, Писмо, авторките се задржуваат на објаснување на основните поими
кои се поврзуваат со пишувањето писмо и со видовите писма. Истражувањата на
авторките, покажуваат дека учениците и студентите во текот на целото образование, па и
потоа, имаат потреба од пишување писмо, но и дека нивните компетенции се недоволни.
Многу често се употребува погрешен модел на писмо, изборот на лексиката не е
соодветен, што упатува на тоа дека учениците и студентите не ја познаваат доволно
комуникациската ситуација. Оттука, овој дел ги запознава нив со најчестите модели на
писма, со нивната структура, како и со правилата за нивно пишување.
Во вториот дел Интервју, авторките најпрво го објаснуваат интервјуто како процес
што бара една сериозна подготовка, па потоа ги објаснуваат видовите интервјуа, ги
наведуваат техниките кои му претходат на интервјуто, како и на текот и реализацијата на
интервјуто. Структурата на интервјуто е соодветна на процесот на пишување на еден есеј.
И за интервјуто се потребни: подготовка, формулирање на соодветни прашања, публика,
тон, став и мотив, тек на интервјуто и техники по интервјуто, односно техники за
средување на прашањата и одговорите во една кохезивна целина.
Третиот де, Аргумент, може да се каже дека претставува една од најдискутираните
теми во областа академско пишување. Овој дел ја разработува важноста на тоа како да се
изгради добар аргумент во однос на одредена тема. Се почнува со дефинирање на
аргументот и на неговата структура, потоа, се наведува аргументот во пишана форма, а
акцентот е ставен на важноста на елементот убедување. Исто така, во овој дел се
наведуваат голем број насоки во однос на јазикот, стилот, должината на речениците,
употребата на пасивни форми, употребата на одредени зборови што на еден аргумент би
му дале сосема друго значење и на други карактеристики на аргументите. Во текстот се
нудат и примери за аргументи и активности за студентите.
Во четвртиот дел, Пишување заклучок- Резиме, авторките го определуваат и
дефинираат резимето како важен и нераскинлив дел од академскиот есеј, што, всушност,
претставува еден вид скратена верзија на сето она што било претходно напишано во есејот
и на сето она што било изнесено со аргументите. Едно солидно составено резиме секогаш
претставува дополнително потврдување на аргументите што ги поддржува пишувачот.
Делот Есеј проблем – решение, е петтиот дел и во него се претставува структурата на
овој вид есеј. Овој есеј бара од пишувачот добра организација, односно солидна
подготовка. И во овој вид есеј доаѓа до израз способноста на пишувачот да истражува за
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да може да понуди цврсти аргументи и да го убеди читателот во тезата што ја застапува.
Карактеристичен е крајот на есејот, односно заклучокот, во кој пишувачот секогаш
повикува на одредена акција.
Во шестиот и последен дел, Есеј за и против есеј, се укажува на формата што треба да
ја има овој есеј, на тонот, како и на поставеноста на тезата и заклучокот. Овој вид есеј е
доста карактеристичен бидејќи од пишувачот се бара да ги наведе двете страни на еден
проблем, појава и состојба, без притоа да го наведува читателот да заземе страна. Во овој
есеј, активностите пред пишувањето се доста важни бидејќи тогаш се одбираат
најмаркантните аргументи кои треба да остават најголем впечаток кај читателот.
4. Оригиналност на текстот
Идејата за текстот целосно произлегува од согледаните пропусти при пишувањето есеј
во наставната практика и од истражувањата на авторките што покажуваат голем број
слабости во писменото изразување на студентите, недоволна вклученост на наставниците
во поучување за оваа особено значајна област, како и недоволно знаење за улогата на
петпараграфскиот есеј во процесот на оспособување на студентите за квалитетен пишан
израз. Предвид се земени и истражувањата во оваа област во англиската и американската
литература. Ако се земе предвид фактот дека подобрувањето и култивирањето на
писменото изразување на студентите е императив на секој наставно-образовен процес,
како и фактот дека овој учебник е меѓу првите што се занимава со овој проблем, станува
јасно дека со учебникот се пополнува една голема празнина во областа на писменото
изразување на студентите. Во оваа смисла, понудените содржини покажуваат голем
степен на оригиналност, особено во понудените предлог-модели, како и во текстовите
предвидени за вежби.
5. Степен на соодветност на текстот со Наставната (предметната) програма
Текстот Академско пишување 2 ја опфаќа наставната програма по предметот
Академско пишување на студиите од прв циклус и втор циклус на Педагошкиот факултет
во Битола, застапен на четири студиски програми на Педагошкиот факултет во Битола.
Според тоа, текстот е целосно соодветен со наставната програма.
6. Методичко-дидактички вредности на делови од текстот и на текстот во целина
Овој текст се одликува со јасни и значајни методичко-дидактички вредности.
Содржините на текстот се јасно и системски образложени, што значи следени се
принципот на постапност и принципот на изложување од поедноставно кон посложено, а
тоа им овозможува на студентите да се воведат во вештините за пишување и да се
оспособат за создавање на квалитетен, креативен и кохерентен академски пишан израз.
Особена методичко-дидактичка вредност се согледува во текстовите предвидени за вежби.
Текстовите се внимателно избрани и се во функција на секој од деловите на кој се
однесуваат, а важен е нивниот придонес во практичното оспособување на студентите да
ги применуваат знаењата стекнати во процесот на поучување. Во најголем број од
текстовите се присутни задачи што го нагласуваат активното учество на студентите во
наставната практика и го развиваат нивното логичко, креативно и критичко размислување.
Исто така, во поголем број задачи се бара ангажирање на повисоките мисловни процеси,
анализа, синтеза и вреднување, што на текстот му даваат уште поголема методичкодидактичка вредност.
II Посебен дел
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1. Соодветност на насловот на делото со насловот на наставната дисциплина
Насловот на текстот е соодветен со насловот на наставната дисциплина.
2. Делови на делото, содржина и нивно обележување
Текстот се состои следните делови: содржина, предговор, шест дела (писмо, интервју,
резиме, аргумент, есеј проблем – решение, есеј за и против), и користена литература. Во
содржината, деловите се обележани на следниов начин: Содржината и предговорот имаат
наслов, но не се обележани, ниту нумерирани. Нумерирањето и обележувањето почнуваат
од првиот дел, во кој насловот е обележан со 1, а потоа последувателно се обележани сите
делови и подделови на првиот дел. Вториот дел, исто така, започнува со 1, а потоа
последувателно се обележани сите делови на вториот дел итн.
3. Актуелност и оригиналност на делото
Како што веќе се напомена, идејата за текстот целосно произлегува од согледаните
пропусти при пишувањето есеј во наставната практика и од истражувањата на авторките
што покажуваат голем број слабости во писменото изразување на студентите, недоволна
вклученост на наставниците во поучување за оваа особено значајна област. Предвид се
земени и истражувањата во оваа област во англиската и американската литература. Ако се
земе предвид фактот дека подобрувањето и култивирањето на писменото изразување на
студентите е императив на секој наставно-образовен процес, како и фактот дека овој
учебник, заедно со првиот дел од оваа едиција, Академско пишување 2, е меѓу првите што
се занимава со овој проблем, станува јасно дека со учебникот се пополнува и дополнува
една голема празнина во областа на писменото изразување на студентите. Во оваа смисла,
понудените содржини покажуваат голем степен на актуелност и оригиналност, особено во
понудените предлог-модели, како и во текстовите предвидени за вежби.
4. Илустрации
Текстот не содржи илустрации, од едноставна причина што природата на содржините
е од експликативен и практичен карактер и не постои потреба од илустрации.
5. Литература
Користената литература опфаќа 1 извор на кирилица, 30 на латиница, како и 25 извори
од кои се ексцерпирани одделни сегменти и е целосно соодветна на содржините во
текстот. Цитираните извори, всушност, претставуваат статии на авторките за писменото
изразување на студентите, што е потврда за нивниот континуиран ангажман во
истражувањата поврзани со писменото изразување на студентите, но и статии и книги на
странски автори, што дале свој придонес во академското пишување.
6. Терминологија, јазик и стил
Терминологијата користена во учебникот се надоврзува на општоприфатената
терминолошка лексика во македонскиот јазик. Јазикот и стилот се одликуваат со
карактеристиките на научно-учебничкиот потстил. Текстот со одликува со висок степен на
кохерентност што им овозможува на студентите да го следат текот на мислата и полесно
да ги усвојуваат елаборираните содржини.
ЗАКЛУЧОК
Од содржината на Извештајот, може да се заклучи дека со текстот, Академско
пишување 2, се прават пионерски чекори во областа на оспособувањето на студентите во
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РМ за афирмација и промоција на сопствениот пишан израз, а тоа несомнено ја зголемува
неговата актуелност и важност. Текстот претставува дополнување на веќе објавените
содржини од Академско пишување 1 и претставува солиден извор за воведување на
студентите во основите на вештините за пишување не само на есеи туку и писма, составни
делови на есејот и видови есеи. Особено е важна методичко-дидактичката компонента на
текстот што им овозможува на студентите да ги применат стекнатите знаења во
практиката, со што целосно е застапен приницпот на поврзување на теоријата со
практиката. Големот број задачи поставени пред студентите во текстот, исто така,
придонесуваат за нивната активна улога во наставниот процес, што подразбира, меѓу
другото, критички и креативен пристап кон решавање на одредени прашања во писменото
изразување.
Текстот се одликува со сите карактеристики на научно-учебничкиот потстил, што
значи дека содржината е елаборирана на начин разбирлив за студентите. Поради неговите
методичко-дидактички вредности, текстот може да им користи на наставниците од
основно и средно образование што предаваат Македонски јазик или Македонски јазик и
литература, како и Англиски јазик како странски.
Според тоа, со особена чест и со особено задоволство ѝ предлагам на Ректорската
управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола да го прифати Извештајот од
рецензијата на текстот Академско пишување 2 и да донесе одлука за издавање на текстот
како основен учебник.

Скопје,
Рецензент
проф. д-р Љ. Спасов
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ДО
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ
НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ
БИТОЛА

ПРЕДМЕТ: Извештај за докторската дисертација на м-р Исмаил Алии
Со одлука на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола
бр. 02-129/17 од 29.03.2019 година, определени сме за членови на комисијата за
оценка и одбрана на докторската дисертација со наслов Влијанието на честите
промени во регулативата врз воспитно-образовниот процес во основното
образование во Република Македонија од кандидатот м-р Исмаил Алии.Врз
основа на извршениот преглед и деталната анализа на докторската дисертација,
како и на извештајот од „Плагијати“ дека е трудот оригинално дело на авторот,
комисијата во состав: проф. д-р Јове Димитрија Талевски, проф. д-р Добри
Петровски, проф. д-р Виолета Јанушева, проф.д-р Данче Сивакова-Нешковски,
проф. д-р Снежана Обедниковска, го поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
Биографија
М-р Исмаил Алии е роден на 11.10.1977 во Теарце, Тетовско. Средното
образование го завршува во Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ – Тетово. Во 2001
година дипломира на Факултетот за хуманистички науки – Насока одделенска
настава и се стекнува со стручен назив дипломиран професор по одделенска
настава. По своето дипломирање работи на различни работни места, од кои
позначајни се: асистент по предметот Општа педагодијана Универзитетот во
Приштина и асистент по предметот Психолошка педагогија на Колеџот ,,Ѓилани“.
Инволвираноста во образовниот процес во сите негови сегменти, кај м-р
Исмаил Алии го иницира интересот за континуирано образование и резултира со
запишување на вториот циклус студии на студиската програма Методика, на
Факултетот за филолошки науки при Универзитетот во Тирана, што го завршува во
2004 година. Исто така, продолжува со трет циклус студии на Филолошкиот
факултет, на Универзитетот во Тирана што го завршува во 2007 година.
По вработувањето во Министерството за образование и наука во 2006
година, продолжува со својата едукација во континуитет така што во академската
2015/2016 се запишува на трет циклус студии (втор докторат) на студиската
програма Образовни науки на Педагошкиот факултет – Битола.
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Освен што учествува во голем број домашни и меѓународни конференции,
тој се јавува како автор и коавтор на голем број рецензирани трудови во домашни и
странски научни списанија од областа на образованието, образованието за одржлив
развој, компетенциите кај наставниците и сл. Исто така, е автор и на книгата
„Методологија на наставата“, печатена во 2004 година.
Кандидатот од 2016 година е професор на Универзитетот ,,Дарданиа“ во
Приштина.
Активно ги познава и владее англискиот и српскиот јазик, а се служи и со
турскиот јазик.

1. Структура на трудот
Приложениот трудВлијанието на честите промени во регулативата врз
воспитно-образовниот процес во основното образование во Република
Македонијаод кандидатот м-р Исмаил Алии ги содржи сите технички
карактеристики на докторска дисертација. Пишуван е на персонален сметач на
вкупно 223страници, од кои 216 страници се основен текст, на 7 страници е
наведена библиографија (55 извори), а останатите страници се прилози. Трудот е
подготвен со стил на букви Times New Roman (со македонска поддршка), формат
А4, фонт 12 и големина на проред 1,5. Во однос на содржината на текстот на
трудот, посебно се забележуваат следните структурни делови кои сочинуваат една
функционална целина, и тоа:

ВОВЕД
I. ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ОДРЖЛИВИ
ИЗМЕНИ
1. Поим за одржливи промени и квалитетно образование
2. Компетенции за образование за одржливи промени
3. Критериуми за квалитет во образованието за одржлив развој во училиштата
II. МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕМПИРИСКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ
1. Појава
2. Проблем кој ќе се проучува/истражува
3. Предмет на истражувањето
4. Цел на истражувањето
5. Задачи на истражувањето
6. Мотив и оправданост за истражувањето
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7. Истражувачка парадигма
8. Хипотези
9. Популација и примерок на истражувањето
10. Методи, постапки и инструменти за истражувањето
11. Инструменти за истражувањето
12. Етика во истражувањето
13. Дефинирање на основните поими во истражувањето

III. ОБРАБОТКА НА ЕМПИРИСКИ ДОБИЕНИТЕ
ВЕРИФИКАЦИЈА НА ХИПОТЕТСКИОТ СИСТЕМ

РЕЗУЛТАТИ

И

1. Опис на примерокот наставници во однос на полот, работното искуство во
настава, образованието, наставниот предмет кој го предаваат и одделението во
кое предаваат
2. Анализа на одговорите на наставниците од аспект на ставовите за влијанието
на честите промени во законската регулатива
3. Опис на примерокот ученици во однос на полот и одделението
4. Анализа на одговорите на учениците од аспект на сознанијата за влијанието
на измените во основното образование во Република Македонија
5. Споредба на одговорите од наставниците и учениците
6. Верификација на хипотетската рамка
7. Вкрстување на прашања во зависност од полот на наставниците
8. Вкрстување на прашања во зависност од работниот стаж кај наставниците

IV. ПРЕДЛОГ-МЕРКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОМЕНИТЕ ВО РЕГУЛАТИВАТА ВО ОБРАЗОВНИОТ
ПРОЦЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Предлог-мерки за имплементација на промените во наставниот процес и
подобрување на компетенциите кај наставниците
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2. Предлог за Национален акциски план за интеграција на образованието за
одржлив развој во образовниот систем на Република Македонија
3. Предлог-дизајн за обука за стекнување на компетенции за наставниците за
имплементација на промените во основното образование
V. ЗАКЛУЧОК
VI. ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЗИ
5. Приказ и анализа на трудот
Во воведот на докторската дисертација, кандидатот го отвора прашањето за
комплексноста на глобалните промени, во кои свое место имаат и воспитанието и
образованието, кои мора да бидат подготвени да одговорат на современите
предизвици и барања како залог за одржлив развој и обезбедување на одржлива
иднина на новите поколенија.
Промените во образованието, најчесто, се поврзани со промените што
настануваат во доминантната индустрија, која својот темел го гради на знаење.
Токму на овој начин, преку низа истражувања кои се спроведуваат од страна на
државниот апарат, надлежен во овој домен, се увидуваат сите слабости на
образовниот систем, при што со нивно отстранување се очекува образованието да
стане поквалитетно и покомпетитивно во новите општествени вредности.
Во теоретскиот дел, кандидатот дава преглед на сите детерминанти на
глобалниот развој во основното училиште кои бараат нов концепт на неговата
организација и содржина и на неговиот карактер, како и нов работен процес во
него. На неопходните промени во воспитно-образовниот систем влијаат и
тенденциите во современот свет. Првично со истакнува дека знаењето се удвојува.
Понатаму, знаењето застарува, при што тоа добива мултидисиплинарен карактер.
Сите овие тенденции и промени посочуваат на придвижување на
традиционалното основно образование кон современо основно образование во кое
учениците ќе развијат нови компетенции за подобро снаоѓање во општеството.
Овој дел содржи и теоретска елаборација на програмските документи на кои
Република Македонија е поддржувач и потписник, особено на оние предложени од
Обединетите нации (ОН) и Советот на Европа, како и осврт на националните
програмски документи поврзани со образованието.
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Во рамките на овој труд се нудат голем број фактори кои се од особена
важност за развој на квалитетот на основното образование.Сепак, особено
внимание ѝ се посветува на законодавно-регулативната рамка којашто преку
надлежните институции, на ниво на државата, има за цел поставување на јасен
патоказ кон кој треба да се движат воспитанието и образованието во основното
образование.
Главната цел е да се истакне важноста на обезбедувањето, унапредувањето и
подобрувањето на квалитетот на основното образование, во контекст на
училиштето, а насочено кон ученикот. Квалитетот на воспитно-образовната работа
е од суштинско значење за развојот на ученикот како духовно, телесно, морално,
интелектуално и општествено битие, во согласност со неговите способности и
склоности.
Од методолошкиот пристап можеме да заклучиме дека истражувањето е
квалитативно и квантитативно, односно за предметот на истражување постојат
доволно достапни податоци што оставаат простор и нудат можност за примена на
дескриптивен истражувачки метод, со техники на истражување соодветни на
истражувачкиот метод. Истражувањето по својата природа е квалитативно со
квантификација на дел од добиените податоци, при што е применет
дескриптивниот метод, со опишување на постојните состојби во функција на
пронаоѓање на причинско-последична поврзаност помеѓу варијаблите.
Овој дел започнува со опис на појавата, предметот и проблемот на
истражувањето, дефинирањето на основните поими и на предметот на
истражувањето, видот, целта, задачите и оправданоста на истражувањето,
популацијата, методите, постапките и инструментите на истражувањето, како и
хипотетската рамка (главна, посебни и поединечни хипотези) во која главната
хипотеза гласи: Ако промените во регулативата во основното образование во
Република Македонија не се спроведуваат етапно, со целосна инволвираност на
сите засегнати страни, врз основа на темелни истражувања и со имплементација на
меѓународните стандарди, тие ќе имаат негативно влијание врз ВОП.
Со користење на соодветни методи, техники и инструменти за истражување
добиени се релевантни податоци, односно информации кои ги рефлектираат
мислењето и искуствата на сите засегнати субјекти во воспитно-образовниот
процес во врска со примената на овој начин на оценување.
Во емпирискиот дел на дисертацијата се прикажани резултатите од
истражувањето, при што кандидатот прави анализа и интерпретација на податоците
добиени од секој анкетен прашалник посебно, за наставниците и учениците, како и
вкупна анализа на податоците со вкрстување на податоците добиени од различните
инструменти. Како што кажува и самиот наслов, во овој дел со помош на табели и
графикони се презентираат резултатите добиени од ова истражување со
дополнителна интерпретација, а со крајна цел потврдување или негирање на

38
поставениот хипотетски систем. Врз основа на извршената анализа и
интерпретација на резултатите од истражувањето, кандидатот констатира дека
постојат различни дивергентни ставови кај наставнициите и учениците во врска со
различни аспекти од имплементацијата на промените во воспитно-образовниот
процес.
Врз основа на извршената анализа и интерпретација на резултатите од
истражувањето, кандидатот констатира дека тие ги потврдуваат посебните,
односно поединечните хипотези, а тоа води кон потврдување и на основната
хипотеза, односно: Ако промените во регулативата во основното образование во
Република Македонија не се спроведуваат етапно, со целосна инволвираност на
сите засегнати страни, врз основа на темелни истражувања и со имплементација на
меѓународните стандарди, тие ќе имаат негативно влијание врз ВОП.
Апликативната вредност на ова истражување се гледа, разбирливо,
најмногу во емпирискиот дел, од којшто се извлечени и подготвените предлози и
решенија за правилна имплементација на промените во воспитно-образовниот
процес.
Крајниот производ на оваа тема се детално разработените:
‒Идентификација на социјалната (општествената) цел.
‒Дијагностицирање на проблемот.
‒Идентификација на соодветната институција за акција.
‒Оцена на политиката на конкурентските политички опции.
Овие предлози се употребливи и апликативни во практиката, односно се готови
решенија, коишто, секако, во текот на примената, во зависност од укажаните
потреби, оставаат простор за модификација, дополнување или скратување, но во
контекстот во којшто е правено истражувањето претставуваат добра основа за
полесно разбирање на процесот на имплементација на образованието за одржлив
развој во основното образование преку зајакнување на компетенциите за
образование за одржлив развој кај наставниците.
6. Оцена и предлог за трудот
Врз основа на претходното, слободни сме да констатираме дека
приложениот ракопис претставува оригинален труд на кандидатот и по својот
формат, содржината и добиените научни сознанија во целост ги задоволува
критериумите и барањата со кои се дефинира успешно изработена докторска
дисертација. Имено, трудот елаборира и афирмира практични решенија за да даде
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свој придонес во градењето на теоретска основа, но, пред сè, да даде апликативно
решение во форма на предлози за начинот и формата на успешна имплементација
на промените во регулативата во основното образование во Република Македонија,
како и за подигање на компетенциите за образование на наставниците.
На тој начин, овој труд претставува значаен придонес за образовната наука
и со тоа во висок степен ги исполнува критериумите за докторска дисертација.
Поради тоа, комисијата има чест на Наставно-научниот совет на Педагошкиот
факултет да му предложи да го усвои овој извештај и да ја закаже неговата јавна
одбрана.

Битола, април 2019 г.

Комисија
проф. д-р Јове Димитрија Талевски, ментор

проф. д-р Добри Петровски, член

проф. д-р Виолета Јанушева, член

проф. д-р Данче Сивакова-Нешковски, член

проф. д-р Снежана Обедниковска, член
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СТАТУТ НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА

Врз основа на член 110 став 1 точка 1 од Законот за високото образование
(„Службен весник на РМ“ бр. 82/2018) Наставничкиот совет на Високата медицинска
школа – Битола, на седницата одржана на ден 17.04.2019 година донесе

СТАТУТ
на
Високата медицинска школа - Битола

I.

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Предмет на уредување

Член 1
Со овој Статут поблиску се уредуваат внатрешната организација, начинот на
вршење на високообразовната дејност, овластувањата и начинот на работа и одлучување
и други прашања од значење за вршење на високообразовната дејност, а особено, статусот,
називот, печатот и другите обележја на Високата медицинска школа, автономијата на
Школата, правата и обврските на студентите, органите на Школата, и други прашања во
согласност со Закон и со Статутот на Универзитетот.
За прашањата коишто не се регулирани со овој Статут, се применуваат одредбите
од Законот за високото образование, од Статутот и од другите акти на Универзитетот
„Св.Климент Охридски“ Битола.
Статус на Високата медицинска школа - Битола
Член 2
Високата медицинска школа – Битола е високообразовна установа (во
понатамошниот текст: Школа), која врши високообразовна, научно-истражувачка и
применувачка високостручна дејност во студиско и научно-истражувачко подрачје 3 Медицински науки и здравство според Класификацијата на научно-истражувачките
подрачја, полиња и области - Меѓународната Фраскатиева класификација според
студиска програма на една или повеќе сродни и меѓусебно поврзани наставнонаучни, односно стручни области од прв и втор циклус на студии.
Член 3
Високата медицинска школа-Битола својата дејност ја врши како единица на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (во натамошниот текст: Универзитет).
Високата медицинска школа-Битола, својата дејност ја врши во согласност Законот
за високото образование, Статутот на Универзитетот и овој Статут.
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Назив, печат, знаци и други обележја
Назив
Член 4
Високата медицинска школа работи под назив: Република Северна Македонија,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Висока медицинска школа –
Битола.
Скратениот назив на фирмата на Школата е: УКЛО Висока медицинска школа –
Битола.
Седиштето на Школата е во Битола на ул. „Васко Карангелевски“ б.б.
Називот на англиски јазик е: Republic of North Macedonia, University “St. Kliment
Ohridski” – Bitola, Medical School – Bitola.
Скратениот назив на Школата на англиски јазик е: UKLO – Higher Medical School
– Bitola.
Печат и штембил
Член 5
Школата има печат, штембил и амблем.
Печатот на Школата има тркалезна форма, со дијаметар од 35 мм.
Во средината од кругот се наоѓа грбот на Република Северна Македонија, а околу
грбот во два концентрични круга стои натпис што гласи: Република Северна
Македонија, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Висока медицинска
школа – Битола.
Штембилот има правоаголна форма со големина 60х30 мм, во којшто најгоре стои
грбот на Република Северна Македонија, а потоа редоследно е напишан текстот:
Република Северна Македонија, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Висока медицинска школа – Битола; место за деловоден број, место за датум и на крај
пишува Битола.
Член 6
Печатот се употребува за заверка на потписите на овластените лица ставени на
документацијата создадена од органите и телата на Школата, и за заверка на актите на
овластените лица.
Член 7
Штембилот се употребува за заверка на создадените документи од страна на
органите и телата на Школата, при нивното внесување во деловоден протокол.
Наместо втиснување на штембилот, Школата може неговата содржина да ја внесе и
со електронски и механички средства за пишување, при што местата за број и датум
можат да се пополнат или остават празни. Доколку местата за број и датум се остават
празни, пополнувањето се врши рачно.
Член 8
Со печатот и штембилот ракува лице овластено од директорот на Школата.
Бројот на печатите и штембилите може да изнесува повеќе од 1 (еден) за што
одлука донесува директорот, кој врши надзор на нивната употреба.
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Член 9
Школата има и посебни печати (мали кружни) кои имаат иста форма и содржина,
со дијаметар од 28мм (во средината се означени со бројчиња 1, 2, 3, 4) и истите се
употребуваат за заверка на документи во своето работење, како што се: индекс,
студентска легитимација, испитни пријави, списоци на кандидати за полагање на испит,
запишување и заверка на семестри, предмети, кредити и слично.
Амблем
Член 10
Амблемот на Школата е во правоаголна, вертикално поставена, на десно накосена
форма. Амблемот е означен со сина боја, а внатре од левата страна е претставена змија и
пенкало што симболизираат лек и образование, а во останатиот дел е исшпартан лист
хартија во сина основа и бели линии.
Графичкиот приказ на амблемот на Школата е следниов:

Други обележја
Член 11
Школата може да ги употребува симболите на Универзитетот – грбот, знамето и
химната под услови и на начини утврдени со Статутот на Универзитетот.
На Школата се востановува одора за директорот и заменик директорот. Одората се
носи при промоции, прослави и други свечености на Школата и Универзитетот, при
претставување на Школата на меѓуниверзитетски и меѓународни средби и при други
пригоди.
Изгледот на одората за директорот и заменик директор го утврдува Управата на
Школата.
Покрај наведените, со одлука на Управата на Школата можат да се воведат и други
обележја (знаме, химна и слично).

II. АВТОНОМИЈА
Неповредливост на просторот на Школата
Член 12
Школата врз основа на Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори
го уживаат принципот на автономија на Школата при вршењето на својата дејност.
Автономијата на Школата вклучува академска слобода, автономија на
управувањето, неповредливост на просторот, финансиска автономија, кадровска
автономија и неприкосновеност на автономијата.
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III. СТУДЕНТИ
Член 13
Статусот на студент, а со тоа и член на академската заедница се стекнува со
запишувањето на прв и втор циклус стручни специјалистички студии на Школата.
Статусот на студент се докажува со индекс или со студентска легитимација.
Член 14
Студентите имаат права и обврски во согласност со закон, Статутот на
Универзитетот, овој Статут, Статутот на Универзитетското и Студентското собрание на
Школата и општите акти на Универзитетот и на Школата.
При регулирањето на прашањата за условите, критериумите и правилата за
запишување и студирање на двата циклуси на студии, за единствениот кредит трансфер
систем и преминот од една на друга студиска програма, односно од една на друга единица
на универзитетот, издавањето на дипломи, додаток на дипломи, стручниот, односно
научниот назив и други документи за завршени студии на високо образование и за
условите и постапката за одземање на издадената диплома ќе се применуваат општите
акти на Универзитетот.
Член 15
Академската година започнува на 01 октомври, а завршува на 30 септември
наредната година.
Студиските програми во текот на студиската година се реализираат во два
семестри: зимски и летен.
Зимскиот семестар започнува на 01 октомври и завршува на 14 февруари наредната
година, а наставата трае од 01 октомври до 15 јануари.
Летниот семестар започнува на 15 февруари и трае до 30 септември, а наставата
трае од 15 февруари до 31 мај.
Секој од семестрите содржи 15 (петнаесет) недели настава и 3 (три) недели за
спроведување на испитна сесија.
Завршното оценување се врши во испитни рокови и тоа:
- февруарски
- јунски и
- септемвриски
Со одлука на Наставничкиот совет во оправдани случаи и за определени категории,
односно генерации студенти, можат да се организираат уште два испитни рока во текот на
академската година и тоа во месец ноември и месец април.
Член 16
Осмата и петнаесеттата недела од секој семестар се колоквиумски недели.
Член 17
Запишувањето студенти на двата циклуси на образование се врши врз основа на
Конкурс што го објавува Универзитетот. Наставничкиот совет предлага број за
запишување студенти за двата циклуси на образование.
Член 18
Проверката на знаењето по поодделни наставни дисциплини се утврдува во
студиските програми во согласност со Статутот и другите акти на Универзитетот и
Школата.

5

СТАТУТ НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА

Член 19
При регулирањето на прашањата за напредувањето, инклузивно со условите за
побрзо напредување, завршувањето на образованието, односно условното напредување и
паралелното интердисциплинирано и индивидуално студирање ќе се применуваат
одредбите од Правилникот за ЕКТС и преминот од една на друга студиска програма,
односно од една на друга единица на Универзитетот.
Член 20
Студентот може да се испише од Школата, при што му се издава посебен документ
– исписница, во која се внесуваат запишаните години, семестри и положени испити.
Студентот може да бара испишување во секое време.
Испишувањето се евидентира во индексот на студентот.
Доколку студентот се испишува пред завршетокот на академската година, должен
е да ги намири финансиските обврски (партиципација или износ за кофинансирање) за
тековната академска година согласно со условите од конкурсот и студиската програма.
Одлука по барањето донесува директорот на Школата.
Студентското собрание на Школата
Член 21
Студентското собрание на Школата е тело на Школата во кое членуваат
претставници на студентите.
Претставниците во студентското собрание на Школата се избираат на непосредни,
фер и демократски избори со тајно гласање.
Студентското собрание на Школата ги штити интересите на студентите, учествува
преку свои претставници во одлучувањето во органите и телата на Школата и ги
претставува студентите во рамки на високото образование како членови на академската
заедница.
Член 22
Студентското собрание на Школата го сочинуваат 7 студенти.
Право да избираат и да бидат избрани за членови на студентското собрание на
Школата имаат сите студенти на школата, кои се запишани на студии во академската
година во која се избира студентското собрание на Школата.
Мандатот на членовите на Студентското собрание на Школата трае една година со
право на уште еден избор.
Органи на студентското собрание на Школата
и начин на нивен избор
Член 23
Изборите за членовите на студентско собрание и за претседател на студентско
собрание на Школата се одржуваат во месец Мај, а ги распишува директорот во рок од
30 дена пред нивното одржување.
Во одлуката за распишување на избори Директорот именува изборна комисија
составена од студенти и наставници, односно соработници која ги спроведува изборите
за членови на студентско собрание на Школата.
Во изборната комисија членуваат тројца студенти и двајца наставници, односно
соработници.
Комисијата од став 2 на овој член избира избирачки одбори/поткомисии составени
од двајца студенти и еден наставник, односно соработник за спроведување на изборите.
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Врз основа на одлуката од став 2 на овој член директорот објавува оглас за пријавување на
кандидати за членови на студентско собрание на Школата. Огласот трае 7 дена од објавувањето и
се објавува на огласната табла и веб страната на Школата.
Изборната комисија утврдува кој од пријавените кандидати по објавениот оглас ги
исполнува условите и врз основа на тоа ги изготвува избирачките ливчина и останатиот
избирачки материјал.
Службата за студентски прашања на избирачката комисија и доставува список на
сите студенти запишани на студии во учебната година во која се избира студентско
собрание на Школата.
Кандидатите кои освоиле најголем број на гласови од утврдениот број на членови
на студентското собрание на Школата се избрани за членови на студентското собрание на
Школата.
Кандидатот кој освоил најголем број на гласови е избран за преседател на
студентското собрание на Школата.
Член 24
Мандатот на избраните преставници започнува на почетокот на наредната
академска година.
Член 25
Студентското собрание на Школата има претседател и заменик преседател.
Претседателот и заменик претседателот на студентското собрание се избираат од
редот на редовните студенти на Школата.
Мандатот на претседателот и на заменик претседателот е една година, со право на
уште еден избор.
Составот, надлежностите и начинот на избор на органите од став 1 на овој член се
утврдени со Статутот на студентското собрание на Школата.
Член 26
Студентското собрание на Школата, ги избира и разрешува претставниците на
студентите во органите и телата на Школата, согласно Законот за високото образование,
Статутот на Универзитетот и Статутот на Школата.
Претседателот или овластено лице на студентското собрание на Школата, свикува
состанок на кој се врши избор или разрешување на преставници на студентите во
органите и телата на Школата за што до директорот, доставува потпишани записник и
одлука за извршен избор или разрешување, во рок од 3 дена по извршениот избор или
разрешување.
Член 27
По претходна согласност од Наставничкиот совет, студентското собрание на
Школата донесува Статут, доколку на седницата се присутни 2/3 од вкупниот број на
членови, а Статутот се смета за донесен доколку за него гласале мнозинство од
присутните членови.
Финансирањето на студентското собрание
Член 28
Работата на студентско собрание на Школата се финансира од средства на
Школата, како и од: легати, подароци, завештанија, прилози и други извори, во
согласност со планот и програмата за работа на Собранието, како и со планот за
финансирање на студенските активности и можностите на Школата.
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На поднесено барање на студентско собрание на Школата за исплата на средства и
согласно програма за нивно користење, Управата на Школата донесува одлука со која во
рамките на расположивите средства им се одобруваат средствата.
Школата врши надзор над наменското трошење на средствата кои ги доделува на
студентско собрание на Школата.
Надзорот опфаќа поднесување извештај од страна на студентското собрание на
Школата до директорот на Школата, за наменското користење на доделените средства за
определена активност.
Доделувањето и користењето на средствата, како и вршењето на надзорот, ќе се
регулира со општ акт на Универзитетот.
Заменик студентски правобранител
Член 29
На Школата, се избира заменик студентски правобранител, кој го избира
студентското собрание на Школата по претходно објавен конкурс, од редот на редовните
студенти.
Заменик студентски правобранител има мандат од 2 години, без можност на
реизбор.
Член 30
За својата работа заменик студентскиот правобранител поднесува Годишен
извештај до студенстскиот правобранител на Универзитетот и до Наставничкиот совет на
Школата.
Член 31
Постапка за разрешување на заменикот на студенскиот правобранител можат да
покренат членовите на Студентското собрание на Школата со мнозинство гласови,
студентскиот правобранител или 1/10 од вкупниот број студенти запишани во моментот
на Школата, а за разрешувањето одлучува Студентското собрание на Школата.
За разрешување на заменикот на студенскиот правобранител Студентското
собрание на Школата одлучува доколку на седницата се присутни најмалку 2/3 од
вкупниот број членови, а одлуката ја носи со мнозинство гласови од присутните членови.
Член 32
Надлежноста, изборот, разрешувањето и работата на студентскиот правобранител
и замениците на студентскиот правобранител се утврдуваат со статутот на
Универзитетското и на Студентското собрание на Школата.

IV. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ШКОЛАТА
Член 33
За вршење на својата дејност, во Школата се основани внатрешни наставни
организациони единици.
Школата може да основа и други внатрешни организациони единици, доколку
постои потреба, доколку се обезбедени средства, доколку се донесе план и програма за
работа, доколку се обезбеди објект, опрема и простор, доколку се обезбедат потребен број
работници под услови утврдени со Статутот на Универзитетот.
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Внатрешни наставни организациони единици
Член 34
Внатрешните наставни организациони единици (во натамошниот текст: Наставна
организациона единица) се формираат заради успешно организирање на наставната и
применувачката дејност
Внатрешните наставни организациони единици се формираат или укинуваат со
одлука на Наставничкиот совет на Школата.
На Школата постојат следните наставни организациони единици:
- Наставна организациона единица за студиската програма - општа медицинска
сестра
- Наставна организациона единица за студиската програма - медицинсколабораториски аналитичар
- Наставна организациона единица за студиската програма - акушерка
- Наставна организациона единица за студиската програма - физиотерапевт
- Наставна организациона единица за студиската програма - радиолошки технолог
- Наставна организациона единица за студиската програма - санитарен инженер
Член 35
Внатрешните наставни организациони единици ги вршат следните работи:
- ги разгледуваат и усогласуваат студиските програми за предметите во состав на
наставната организациона единица;
- избираат раководител на наставната организациона единица;
- вршат анализа за успехот на студентите по одредени предмети, превземаат мерки
и даваат предлози за негово подобрување;
- даваат иницијатива за организирање на индивидуална и колективна наставна
работа;
- му предлагаат на Управата на Школата издавање на учебници, скрипти и други
учебни помагала по предметите од наставната организациона единица;
- му предлагаат на Управата на Школата формирање на рецензентски комисии за
избор на наставници и соработници;
- даваат мислења и предлози до Наставничкиот совет за студиски престој, стручни
усовршувања, симпозиуми, семинари, интерфакултетски конференции и гостувања на
свои членови на други универзитети и институции во земјава и во странство;
- вршат и други работи од надлежност на наставната организациона единица во
согласност со овој Статут.
Член 36
Членови на наставната организациона единица се сите наставници и соработници
кои се задолжени да ја организираат и изведуваат наставата по предметите што се во
состав на единицата.
Наставните организациони единици можат да имаат и надворешни соработници, од
редот на истакнати стручњаци за предметите кои се во состав на наставната
организациона единица кои ги избира Наставничкиот совет на Школата на предлог на
единица
Во работата на наставната организациона единица можат да учествуваат и
наставниците со договор за интелектуална работа, без право на одлучување.
Член 37
Наставната организациона единица одлучува на седници.
Седниците се јавни, ги свикува раководителот на наставната организациона
единица, на предлог на директорот или на една третина на членови на наставната
9
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организациона единица и со нив раководи раководителот на наставната организациона
единица.
Доколку не се свика седница во рок од осум дена од денот на приемот на
предлогот, седницата ја свикуваат самите предлагачи и со неа раководи најстариот член
по звање на наставната организациона единица.
Наставната организациона единица полноважно одлучува ако на седницата
присуствуваат повеќе од половината на нејзините членови.
Одлуките се донесуваат со мнозинство на гласови на присутните членови.
За работата на наставните организациони единици се води записник.
За спорните прашања помеѓу две и повеќе наставни организациони единици,
одлука донесува Наставничкиот совет на Школата.
Член 38
Раководителот на наставната организациона единица непосредно раководи со
работата на истата и ги извршува одлуките и заклучоците на Наставничкиот совет кои се
однесуваат на работата на наставната организациона единица.
Раководителот на наставната организациона единица:
- одговорен е за присуство на работа и исполнување на работните обврски на
наставниците и соработниците по наставните дисциплини што припаѓаат на наставната
организациона единица;
- во случај на отсуство на одделни наставници и соработници, се грижи за
обезбедување на нивна замена или благовремено известување на студентите за одлагање
на наставата, колоквиумите, испитите или консултациите со студентите;
- изготвува план за работа и поднесува Годишен извештај за работата на
наставната организациона единица до Наставничкиот совет на Школата;
- се грижи за покриеност со литература на наставните дисциплини на наставната
организациона единица;
-покренува и други прашања што се од интерес за работа на наставната
организациона единица.
Член 39
Раководителот на наставната организациона единица се избира за време од три
години со право на еден реизбор.
За раководител на наставната организациона единица може да биде избран само
наставник на истата.
Раководителот на наставната организациона единица се избира на тајни и
непосредни избори од страна на членовите на наставната организациона единица.
Стручна и административна служба
Член 40
Стручно-административните работи на Школата ги врши стручна и
административна служба.
Раководител на стручната и административната служба е секретарот.
Секретарот на Школата има права и должности утврдени со Закон, со Статутот на
Универзитетот, со овој Статут и актот за систематизација на работните места на
Факултетот.
Член 41
За секретар може да биде избрано лице со завршено високо образование: правен
факултет, 240 ЕКТС кредити односно ниво на квалификација VIA или VII/1 степен и
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најмалку 6 (шест) години работно искуство во струката и други услови во согласност со
актот за систематизација на Школата.
Член 42
Секретарот на Школата:
- учествува во подготвувањето на материјалите за седниците на органите
Школата, како и во подготвувањето на одлуките и општите акти што
донесуваат овие органи и тела;
- им укажува на надлежните органи и одговорните лица за потребата
исполнување и извршување на обврските на Школата во соработката
Школата со соодветните државни органи и тела, надлежни за работите
областа на образованието и науката и
- се грижи за уредноста и ажурноста во работата по предметите
подготвувањето на другите материјали.

на
ги
од
на
од
и

Член 43
Секретарот е самостоен во работата од својот делокруг и во вршењето на своите
права, должности и одговорности.
Член 44
Поблиски одредби за организацијата и вршењето на работите од член 40 и за
раководителот на стручната и административна служба се утврдуваат со актите за
организација и систематизација на работните места на Факултетот.
Член 45
Постапката за избор и начинот на престанок на работниот однос на секретарот на
единицата се регулирани со соодветниот Закон за вработените во јавниот сектор и
општите прописи за работни односи.
Библиотека
Член 46
Библиотеката на Школата учествува и дава свој придонес во креирањето на
политиката на библиотечното работење во рамките на интегрираниот библиотечен систем
на Универзитетот.
Библиотеката на Школата ја собира, ја уредува и распоредува научната, студиската
и стручната литература и на наставно-научниот кадар, соработниците и на студентите им
ги дава информациите и знаењата за студиите и за научната работа ги образува од гледна
точка на употребата на библиотечниот фонд и од гледна точка на барањето информации и
изработува библиографија за наставниците.

V.

ОРГАНИ НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
Член 47
Органи на Школата се: Наставнички совет, директор и Управа на Школата.
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Наставнички совет
Член 48
Наставнички совет е орган на управување и стручен орган на Школата.
Наставничкиот совет го сочинуваат професорите, вишите предавачи и предавачите
на Школата кои се во работен однос на Школата.
Во работата на Наставничкиот совет учествуваат и претставниците на студентите.
Во Наставничкиот совет свои претставници избира и студентско собрание од
редот на редовните студенти на Школата.
Член 49
Бројот на претставниците на студентите во Наставничкиот совет изнесува 10% од
вкупниот број на членови на Наставничкиот совет на Школата.
Доколку при утврдувањето на бројот на претставниците на студентите се појават
децимали, се врши заокружување на цел број така што вредноста до 0,50 се заокружува на
претходниот број, а вредноста над 0,50 се заокружува на наредниот цел број.
Мандатот на претставниците на студентите трае 1 (една) академска година без
право на повторен избор.
Член 50
Наставничкиот совет одлучува со јавно гласање, освен за работите утврдени со
Закон, со Статутот на Универзитетот и со овој Статут, за кои е предвидено тајно гласање.
Наставничкиот совет може да одлучи да се спроведе тајно гласање и за други
прашања за кои гласањето е јавно.
Член 51
Наставничкиот совет работи и одлучува на седници.
Седниците на Наставничкиот совет ги свикува, го предлага дневниот ред и со нив
претседава директорот на Школата.
Во отсуство на директорот, со негово овластување, седниците ги свикува и со нив
раководи заменик директорот.
Директорот е должен да свика седница на Наставничкиот совет ако тоа го бараат
1/3 од вкупниот број членови на Наставничкиот совет.
Доколку директорот не свика седница на Наставничкиот совет во рок од 15 дена од
поднесеното барање, седницата ќе ја свика и со неа ќе раководи професорот кој што е прв
избран во највисокото звање.
Поканата за свикување седница на Наставничкиот совет им се доставува на
членовите најдоцна 5 дена пред седницата.
Со поканата за свикување на седницата на членовите на Наставничкиот совет им се
доставуваат и материјалите што се во врска со прашањата од предлогот на дневниот ред.
Поканите и материјалите за седниците на Наставничкиот совет се доставуваат во
електронска форма или во пишана форма.
Дневниот ред за седницата го утврдува и го усвојува Наставничкиот совет на
почетокот на седницата.
Во работата на Наставничкиот совет учествува и секретарот на Школата без право
на одлучување.
Поблиски одредби за работата на Наставничкиот совет ќе се утврдат со посебен
деловник.
Член 52
Наставничкиот совет има надлежности утврдени во Законот за високото
образование, Статутот на Универзитетот, овој статут и други општи акти на
Универзитетот и Школата.
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Во рамките на Своите надлежности Наставничкиот совет може за одделни
студиски програми или за други потреби да формира стручни комисии и други тела.
Член 53
За работата на Наставничкиот совет на седницата се води записник.
Директорот на Школата е должен да ги формулира сите одлуки и заклучоци пред
да се пристапи кон гласање за нивно усвојување.
Во записникот се евидентираат сите одлуки и заклучоци усвоени на седницата.
Во записникот може да се внесе и определена дискусија по некое прашање доколку
се достави во писмена и електронска форма најдоцна наредниот ден по завршување на
седницата.
Записникот го потпишува директорот. Записникот од седницата се поднесува на
усвојување на една од наредните седници на Наставничкиот совет.
Директор
Член 54
Директорот е раководен орган кој ја претставува Школата во земјата и странство,
во согласност со Статутот на Универзитетот и овој Статут.
Надлежностите на директорот се утврдени со закон, со Статутот на Универзитетот
и со овој Статут.
Член 55
Во рамките на утврдените надлежности со Законот, со Статутот и со другите акти
на Универзитетот, како и со овој Статут, директорот е самостоен во одлучувањето при
располагањето со финансиските средства во рамките на финансиските планови утврдени
од страна на Наставничкиот совет за исплата на поединечни износи до износ до 5.000,оо
евра во денарска противвредност според средниот курс на еврото објавен од НБРМ на
денот на донесувањето на одлуката.
Избор и разрешување на директор и заменици директор
Избор на директор
Член 56
Постапката за избор на директор, започнува најрано 7 месеци, а најдоцна 6 (шест)
месеци пред истекот на мандатот на актуелниот директор.
Наставничкиот совет донесува одлука за започнување на постапка за избор на
директор, а доколку не ја донесе одлуката, одлука за започнување постапка донесува
ректорот.
Секој професор или виш предавач, а доколку нема професори или виши предавачи
и предавач, имаат право, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на одлуката за
започнување на постапка за избор на директор, да се кандидираат за директор.
Пријавените кандидати, до изборната комисија, со кандидатурата доставуваат и
програма за работа за мандатниот период.
Член 57
Постапката за избор на директор ја спроведува Изборна комисија од 3 (три) члена,
избрана од Наставничкиот совет со јавно гласање на истата седница кога се донесува
одлуката за започнување на постапката за избор на директор.
Членовите на Комисијата од своите редови избираат претседател.
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Изборната комисија ги доставува пријавите и програмите за работа на кандидатите
за директор до членовите на Наставничкиот совет, во рок од 3 (три) дена по истекот на
рокот за кандидирање.
Изборот на директор се врши во рок од 7 дена по истекот на рокот за доставување
на кандидатурите и програмите за работа на кандидатите од страна на Изборната
комисија, до членовите на Наставничкиот совет.
Изборната комисија подготвува гласачки ливчиња за избор на директор, го
спроведува гласањето, ги утврдува резултатите од изборот за што поднесува извештај.
Кандидатите за директор се внесуваат на гласачкото ливче по азбучен ред од
нивното презиме.
Наставничкиот совет по извештајот се произнесува на истата седница на која е
вршено гласањето веднаш по презентирањето на резултатите од гласањето.
Член 58
Наставничкиот совет полноправно одлучува за избор на директор, ако на
седницата присуствуваат најмалку 2/3 од вкупниот број членови.
За директор е избран онај кандидат кој ќе добие мнозинство гласови од присутните
членови на Наставничкиот совет.
Членот на Наставничкиот совет има право да гласа само за еден кандидат.
Ако, при гласањето во првиот круг, не биде избран директор, гласањето се
повторува уште еднаш, но само за кандидатите што добиле најмалку една третина гласови
од вкупниот број членови на Наставничкиот совет. Ако и при повторното гласање не се
избере директор целата постапка се повторува.
Ако, за избор на директор има предложено само еден кандидат и ако при гласањето
во првиот круг тој не го добие потребното мнозинство гласови, целата постапка се
повторува.
При повторната постапка не учествуваат кандидатите за директор од претходната
постапка.
Член 59
Одлуката за избор на директор ја потврдува Сенатот на Универзитетот.
Ако Сенатот не го потврди изборот на декан/директор, постапката се повторува. Во
повторната постапка не учествува претходно избраниот декан од страна на Наставно научниот совет.
Престанок на мандатот на директорот
пред истекот на рокот за кој е избран
Член 60
Мандатот на директорот престанува пред истекот на рокот за кој е избран
доколку:
1. поднесе оставка од функцијата за којашто е избран,
2. настане трајна спреченост за вршење на функцијата,
3. е разрешен од страна на наставничкиот совет на Школата,
4. Сенатот ја потврди одлуката за суспензија на директорот од страна на ректорот
5. и во други случаи определени со закон и со статутот на универзитетот.
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Разрешување на директор
Член 61
Директорот е должен најмалку еднаш во годината до Наставничкиот совет и
ректорот на универзитетот да поднесе извештај за својата работа.
Ако, Наставничкиот совет не го прифати извештајот за работа на директорот се
смета дека директорот е разрешен, за што се донесува одлука за разрешување на истата
седница кога извештајот за работа не е прифатен.
До изборот на нов директор, ректорот именува вршител на должност директор,
согласно со Статутот на Универзитетот.
Истиот ден кога Наставничкиот совет нема да го прифати извештајот за работа на
директорот и донесе одлука за негово разрешување, отпочнува постапка за избор на нов
директор.
Заменик директорот
Член 62
Школата може да има најмалку 1 (еден) заменик директор.
Вршењето на должноста заменик директор е неспојливо со вршењето на друга
државна функција или функција во политичка партија.
Мандатот на заменикот директор трае колку и мандатот на директорот.
Член 63
Заменикот директорот на предлог на директорот, ги избира Наставничкиот совет
од редот на професорите, вишите предавачи или предавачите, на првата седница по
стапувањето на должност на директорот.
Гласањето за предлог кандидатите за заменик/заменици директори се врши со
тајно гласање, поединечно за секој кандидат на посебно гласачко ливче.
Член 64
Постапката за избор на заменик директор ја спроведува Изборна комисија од 3
(три) члена, избрана од Наставничкиот совет со јавно гласање на истата седница.
Членовите на комисијата од своите редови избираат претседател.
Изборната комисија подготвува гласачки ливчиња за избор на заменик/заменици
директор, го спроведува гласањето, ги утврдува резултатите од изборот за што поднесува
извештај.
Член 65
Наставничкиот совет полноправно одлучува за избор на заменик/заменицици
директор ако на седницата присуствуваат најмалку 2/3 од вкупниот број членови.
За заменик/заменици директор се избрани оние кандидат кои ќе добијат
мнозинство гласови од присутните членови на Наставничкиот совет.
Ако при гласањето за заменик/заменици директор, ниту еден од кандидатите не го
добие потребното мнозинство гласови, постапката за избор се повторува на истата
седница по нови предлози за кандидат од страна на директорот.
При повторната постапка не учествуваат кандидатите за заменик/заменици
директор кои не го добиле потребното мнозинство гласови во претходната постапка.
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Член 66
Со престанокот на мандатот на директорот престанува и функцијата на
заменик/замениците на директорот.
Директорот може да поднесе предлог за разрешување на заменик/замениците на
директорот пред истекот на рокот за кој бил избрани, поради: неисполнување или
неблаговремено исполнување на надлежностите дадени од страна на директорот,
злоупотреба на својата функција и битно нарушување на работата на Школата.
Постапката за разрешување од функцијата на заменик/заменици директор е иста
со постапката за негов/нивен избор.
Член 67
За својата работа заменикот/замениците
Наставничкиот совет ана Школата.

одговараат пред директорот и

Управа на Школата
Состав и мандат
Член 68
Управата на Школата, е орган на управување на Школата и може да има најмалку
пет, а најмногу 15 члена.
Управата на Школата, ја сочинуваат директорот, заменик/замениците на
директорот и раководителите на внатрешните организациони единици, како и еден
член избран од студентско собрание на Школата.
Во работата на Управата на Школата учествува и секретарот на Школата без
право на одлучување.
Мандатот на членовите на Управата на Школата трае за периодот за којшто се
избрани на соодветната функција.
Мандатот на членот избран од студентско собрание на Школата трае 1 (една)
академска година.
Член 69
Управата на Школата работи на седници.
Управата на Школата ја свикува и со седниците претседава директорот.
Директорот е должен да свика седница на Управата на школата, доколку тоа го
бара најмалку 1/3 (една третина) од членовите. Доколку директорот не свика седница во
рок од 3 (три) дена од поднесувањето на барањето, седницата ја свикуваат иницијаторите
и со истата претседава директорот или професорот кој прв е избран во највисоко звање.
Управата на школата може да работи, доколку се присутни две третини од
вкупниот број членови.
Одлуките се сметаат за донесени доколку за нив гласале мнозинство од присутните
членови на Управата на Школата.
Надлежност
Член 70
Покрај надлежноста утврдена со Закон, Управата на Школата е надлежна и за:
- одлучување во втор степен по прашањата од работните односи на вработените
во Школата и
- одлучување во втор степен по прашања од правата и обврските на студентите.
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Член 71
За работата на Управата на Школата на седницата се води записник.
Директорот на Школата е должен да ги формулира сите одлуки и заклучоци пред
да се пристапи кон гласање за нивно усвојување.
Во записникот се евидентираат сите одлуки и заклучоци усвоени на седницата.
Во записникот може да се внесе и определена дискусија по некое прашање доколку
се достави во писмена и електронска форма најдоцна наредниот ден по завршување на
седницата.
Записникот го потпишува директорот. Записникот од седницата се поднесува на
усвојување на една од наредните седници на Управата на Школата.

VI. ОДБОР ЗА СОРАБОТКА И ДОВЕРБА СО ЈАВНОСТА
Член 72
Со цел остварување соработка и доверба со јавноста, деловната заедница,
професионалните комори и други институции и здруженија на граѓани од подрачјето во
кое ја врши високообразовната дејност и научно-истражувачката работа, како и да
оствари јавност и одговорност за вршењето на дејноста од јавен интерес, Школата
формира Одбор за соработка и доверба со јавноста.
Одборот за соработка и доверба со јавноста има советодавна улога.








Член 73
Одборот за соработка и доверба со јавноста е составен од 9 (девет) членови и тоа:
1 (еден) претставник од основачот;
1 (еден) претставник од Министерствотот за образование и наука;
1(ееден) претставник од Општина Битола;
3 ( три) претставници од стопанството или нестопанството од делокругот на
студиските програми
2 (два) претставници од редот на наставниот кадар на Школата; и
1 (еден) претставник од студентското собрание на Школата.

Мандатот на членовите на Одборот изнесува 3 години, без ограничување на
правото на реизбор, освен на претставникот на студентите од собранието на Школата кој
има мандат од 1 (една) академска година, без право на реизбор.
За член на Одборот не може да биде избрано лице кое согласно со Законот за
установите, не може да биде член на орган на управување на установа.
Членовите во Одборот ги назначува соодветниот орган, по писмено барање од
директорот на Школата.
Член 74
Конститутивната седница на Одборот за соработка и доверба со јавноста ја свикува
директорот.
Одборот за соработка и доверба со јавноста од редовите на своите членови избира
претседател.
Одборот работи на седници кои ги свикува претседателот на одборот, а одлучува
со мнозинство гласови од присутните членови.
Стручните и административните работи за потребите на Одборот за соработка и
доверба со јавноста ги врши лице од Школата, кое го назначува директорот од редот на
вработените лица на Школата.
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Член 75
Одборот за соработка и доверба со јавноста расправа и дава мислења, предлози и
препораки за:
1. извршувањето на дејноста на Школата;
2. извршувањето на задачите на Школата во согласност со закон и со овој Статут;
3. законитоста на работењето на Школата;
4. рационалната употреба на кадровските и материјалните ресурси;
5. врши и други работи утврдени со закон и со овој Статут.
Мислењата, предлозите и препораките, Одборот ги доставува до директорот на
Школата.
Член 76
Директорот или заменик директорот ги информира членовите на Одборот за
работата на Школата за прашањата за кои е надлежен Одборот.
Промоција за завршени студии
Член 77
Промоцијата на лицата што завршиле стручни студиски програми од прв циклус
или стручни специјалистички студиски програми од втор циклус ја врши директорот.
Промоцијата од претходниот став може да се врши двапати годишно и дипломите
носат датум 25 април (основањето на Универзитетот) или 8 декември (Патрониот празник
на Универзитетот).
На барање на студентот, може да му се издаде диплома пред времето од
претходниот став, за што истиот ги сноси трошоците. Оправданоста на барањето ја цени
директорот на Школата.
За промоцијата Школата ги известува завршените студенти, најдоцна 10 (десет)
дена пред одржувањето на промоцијата.
Промоцијата се врши на свечен начин во присуство на директорот и
заменик/замениците на директорот и други наставници, како и на други поканети гости,
со интонирање на Универзитетската и Студентската химна.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 78
Толкување на одредбите на овој Статут дава Наставничкиот совет на Школата.
Член 79
Постојниот директор и заменик директор продолжуваат да ги вршат своите
функции до истекот на времето за кое се избрани.
Лицата од став 1 на овој член, кои првпат се избрани имаат право на уште еден
мандат од 3 (три) години. Лицата кои се избрани по вторпат, немаат право на трет мандат.
Член 80
Постојните раководители на организационите единици продолжуваат да ги вршат
своите функции до истекот на времето за кое се избрани.
Лицата од став 1 на овој член, кои првпат се избрани имаат право на уште еден
мандат од 3 (три) години. Лицата кои се избрани по вторпат, немаат право на трет мандат.
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Член 81
Студентите, запишани пред влегување во сила на овој Статут, продолжуваат да
студираат според правилата што важеле во моментот на нивното запишување.
Студентите, запишани пред влегување во сила на овој Статут, на кои им престанал
или ќе им престане статусот студенти по било кој основ, можат повторно да се запишат и
да ги завршат студиите според правилата што важеле во време на нивното запишување.
Поблиски одредби за запишувањето и завршувањето на студиите од претходниот
став ќе се утврдат со одлука на Наставничкиот совет на Школата.
Член 82
Со влегувањето во сила на овој Статут престанува да важи Правилникот за
внатрешни односи и работењето на Школата.
Член 83
Овој Статут влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот, а ќе се објави по добиената согласност од Сенатот на Универзитетот.

Директор
Проф. д-р Домника Рајчановска
________________________
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