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РЕЗИМЕ 
Почитувани сенаторки и сенатори, 

 

Програмата за работа и развој на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ за периодот 

октомври 2022 – септември 2023 се базира на изборната програма на Ректорот, при што се 

оставени проектите кои ќе започнат во 2022/23, а дополнета е со предлози од проректорите.  

Оваа програма не е список на желби. Оваа програма е список на конкретни проекти 

со јасно утврдени рокови, индикатори за оценување, ризици за исполнување. 

Во оваа програма се базира и на препораките од надворешната евалуација што ја 

спроведе Европската асоцијација на универзитети (ЕУА) во 2021 година. ЕУА во која 

полноправна членка е и нашиот универзитет е најголемата и најзначајната асоцијација на 

универзитети во Европа со околу 850 членки (универзитети и интеруниверзитетски 

конференции) од 48 земји. Надворешната евалуација на нашиот универзитет iep 

report_stkliment_follow_up_2021_final_report.pdf (iep-qaa.org) беше спроведена од врвни 

експерти на ЕУА, сите со големо искуство во менаџирање и евалуација на универзитети. 

Оваа програма сфатете ја и како обврзувачка. Програмата ќе да биде основа за 

поднесување на извештаи и оценување на работа на ректорот и проректорите од страна на 

Сенатот на УКЛО, согласно актите на нашиот универзитет. 

Генерално функционирањето на УКЛО ќе се заснова на следните три столба: 

- Транспарентност 

- Проактивност 

- Инклузивност 

Транспарентност. Универзитетите се комплексни структури составени од врвни 

интелектуалци независни во своето работење. Во едни такви структури, кај нас, но и секаде 

во светот, вообичаени се спротивставени мислења, недоразбирања, па и конфликти. Најдобар 

начин за надминување на недоразбирањата и конфликтите е јакнењето на довербата помеѓу 

вработените. А најдобар начин за јакнење на довербата е транспарентност во работењето. 

Сите акти, наративни и финансиски извештаи, одлуки, материјали, записници, дневни редови 

и сл. на сите тела на универзитетот ќе бидат јавно достапни (и отворени за коментари) за 

сите вработени и претставниците на студентите пред и по нивното донесување.  

Проактивност. Генерално кај кадарот на УКЛО преовладува мислењето дека 

универзитетот е на маргините на општественото живеење. Дека од високото образование и 

науката не се бара мислење по актуелните случувања и проблеми и сл. Тоа е вистина, но и ќе 

продолжи да биде така, доколку универзитетот не се наметне како фактор во општеството. 

Наместо да чека да биде прашан, универзитетот мора да се наметне во општеството со свои 

ставови и мислења. Раководството на универзитетот постојано ќе лобира за подобрување на 

состојбата и слушање на гласот на универзитетот. Но, ќе се стимулира и ангажман на сите 

вработени и студентите да излегуваат со свои стручни ставови по разни општествени 

случувања, со цел универзитетот да се наметне како совест и свест на општеството. 

Инклузивност. Ќе се направат обиди сите вработени и студентите да го чувствуваат 

Универзитетот како второ семејство. Но, за да биде функционално едно семејство потребно 

е во неговото управување да учествуваат сите членови. Затоа ќе се води сметка за рамномерна 

распределба (според различни критериуми) на функциите помеѓу единиците, но и учество на 

студентите. Преку серија на активности ќе се стимулираат вработените и студентите на УКЛО 

да поднесуваат идеи, иницијативи, предлози и потоа да се дискутира по истите. Ректорот и 

проректорите ќе бидат координатори на имплементацијата на идеите. 

https://www.iep-qaa.org/downloads/publications/iep%20report_stkliment_follow_up_2021_final_report.pdf
https://www.iep-qaa.org/downloads/publications/iep%20report_stkliment_follow_up_2021_final_report.pdf
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Програмата може да се сублимира во 9+1 главни приоритети: 

1. Кадровски потенцијал. Тука главен акцент ќе се стави на нови вработувања кои можат да 

се реализираат само по добиена согласност од Министерство за образование и наука и 

Министерство за финансии. Проректорите и јас ќе ги искористиме сите можни канали, 

службени и лични, за лобирање кај властите за обезбедување на што поголем број на 

согласности за вработување. Ќе се бориме и за подостоинствени плати и други надоместоци, 

преку интервенција во Колективниот договор за високо образование чија важност истекува 

во мај 2023 година и поддршка на синдикалното организирање на УКЛО. 

2. Супсидијарност. УКЛО ќе функционира според принципите на супсидијарност. Единиците 

се основните клетки во кои ќе се решаваат отворените прашања, а ректоратот ќе ја има 

улогата на координатор. Нема да има мешање во надлежностите на единиците, туку 

напротив, единиците, целокупниот академски кадар и студентите инклузивно ќе бидат 

консултирани за сите иницијативи, предлози и активности на ректоратот. 

3. Дебирократизација. Со интервенција во постојните акти на УКЛО, а во рамки на 

постојниот компјутерски систем iKnow максимално ќе се намалат административните 

обврски на академскиот кадар. Од учебната 2023/24 за три пати ќе се намалат 

административните обврски на наставниците, односно времето што ќе го трошат на 

извештаи од испити, евиденции, пријави ќе биде ~1/3 од времето што сега го трошат на овие 

обврски. Ќе се олеснат и процедурите за апликација на меѓународни проекти и сл. 

4. Квалитет на наставата. Суштината на постоењето на универзитетот е пренесување на 

знаења на студентите со кои тие ќе имаат подобра позиција на пазарот на труд. За жал 

недостатокот од соработнички кадар, лошата опременост, но и одредени субјективни 

слабости имаат неповолно влијание врз квалитетот на (посебно практичната) наставата. 

Преку серија интервенции ќе се створи благопријатна ситуација за подобрен квалитет на 

наставата и поголем број на студенти (подобрениот квалитет води и кон квантитет). Би ги 

напоменале изработка на прирачник за квалитет, дуално образование, воведување на тутори 

и стручњаци од праксата во практичната настава, и сл. 

5. Наука и подобрено рангирање. Моментално единствено рангирање на кое се појавува 

УКЛО и другите македонски универзитети (освен УКИМ) е она на Webometrics, но државата 

подготвува и национални критериуми за рангирање на универзитетите кои се очекува 

наскоро да бидат објавени. Во 2023 ќе се воведат финансиски стимуланси за научни 

постигнувања на академскиот кадар кои ќе придонесат за подобро рангирање на УКЛО 

според националните критериуми ако се донесат или според Webometrics. Исто така ќе се 

имплементираат и низа други мерки (база на податоци, е-prints, научна конференција, 

зајакнување на списанието Хоризонти) кои ќе доведат до зголемен интензитет на научните 

истражувања и поголема видливост на научните резултати. 

6. Меѓународни проекти и деловна соработка. Финансиските показатели за државното 

финансирање индицираат дека не можеме да бидеме оптимисти дека нешто драстично ќе се 

промени во наредните години. Шанса се меѓународните проекти, кои и до сега имаат клучна 

улога во опремувањето на УКЛО, мобилноста на кадарот и студентите и сл. Но и стручно-

апликативната дејност на домашниот пазар. Ќе се спроведат серија мерки за зголемување на 

бројот на меѓународни проекти и поголемо присуство со стручно-апликативна дејност на 

домашниот пазар. Главна улога ќе има воспоставувањето на УКЛО мрежа - мрежа од 

консултанти (професори, експерти, невладини организации, претпријатија) кои ќе ни 



 

 

Програма за работа и развој на УКЛО 22/23 

6 од 31 РЕЗИМЕ 

помагаат преку подготовка на проектни апликации, привлекување странски студенти, 

лобирање. Ќе се стимулираат и јавно-приватни партнерства за заеднички настап на 

домашниот пазар. Ќе се интензивира и соработката со алумни клубот, почесните професори 

и доктори на науки итн. 

7. Дигитализација. По две години принудно функционирање во кибер просторот можеме да 

ги анализираме предностите и недостатоците на таквото работење. Но, научените лекции  

мора да ги искористиме како основа за дигитализација на работењето на УКЛО. Константно 

ќе се надоградува и подобрува електронското работење (iKnow софтверот, веб страната и 

новиот систем за е-учење), до 2025 целокупната комуникација со централната служба на 

УКЛО ќе биде електронска, а сите состаноци хибридни со што ќе елиминираат проблемите со 

географската оддалеченост помеѓу единиците. 

8. Развој и проширување. Со оглед дека постојната стратегија за развој на УКЛО е до 2022 ќе 

се направи нова за периодот 2023-2028. Новата стратегија ќе се базира на најдобрите 

меѓународни практики, партиципативен пристап во изработката, и ќе биде прецизен 

документ со јасни активности, рокови, финансии. Ќе се подржуваат единиците во нивните 

развојни планови (посебно тука би го спомнал прераснувањето на Високата Медицинска 

Школа во факултет), ќе се стимулираат за заедничко реализирање на нови универзитетски 

студии, а зошто да не и отворање на нови единици. 

9. Инфраструктурни вложувања и опремување. Ќе се продолжи праксата на 

инфраструктурно инвестирање и опремување на единиците, а ќе се промовираат и серија 

нови проекти (тука би го спомнал поставувањето фотонапонски инсталации на крововите 

што веќе дава одлични резултати на ТФБ). Распределбата на средствата ќе се врши врз основа 

на јасно дефинирани критериуми и параметри и преку расправа на ректорската управа. Ќе се 

промовира и концепт за примање на донации во инфраструктура. 

Студенти. Секако најбитен приоритет во работата на секој универзитет се студентите. Сите 

погоре наведени 9 приоритети имаат една цел – стекнување на подобри знаења и вештини на 

студентите. Ќе продолжи и ќе се интензивира праксата воспоставена во овој мандатен 

период, студентите да бидат партнер во УКЛО и секогаш ќе се слуша нивниот глас, нивните 

идеи и забелешки. Ќе се изработи и Кодекс на академско однесување, прв на овие простори. 

Во продолжение се елаборирани низа проекти кои задолжително ќе се имплементираат или 

започнат со имплементација во академската 2022/2023. Но оваа програма секогаш ќе биде 

отворена за надополнување со нови проекти/активности согласно Ваши иницијативи. 
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ПРОЕКТИ 2022/2023 

1. Кадровски потенцијал 

Новите вработувања се рак рана на целиот универзитет. Скоро во сите дискусии се акцентира 

потребата од научен подмладок, но и административен и помошен кадар. За жал законските 

решенија се непогодни бидејќи потребна е согласност од Министерството за образование и 

наука и Министерството за финансии за секое вработување вклучувајќи и за пополнување на 

работни места испразнети заради пензионирање, виша сила, заминување и сл. Праксата 

покажа дека сите политички елити не се спремни масовно да го поддржат процесот на 

подмладување на универзитетот, бидејќи заради нашата деполизитираност тешко можат да 

остварат влијание врз процесите за вработување.  

Во имплементацијата на овој приоритет носечка активност ќе бидат новите 

вработувања, а се предвидуваат и активности поврзани со колективниот договор. 

1.1 Нови вработувања 

Во целиот мандат проактивно ќе се прават напори, па дури и притисоци, врз властите да 

овозможат нови вработувања. Континуирано во сите јавни настапи со статистички анализи, 

факти и споредби со други универзитети ќе се презентира состојбата на нашиот 

универзитетот пред властите и општеството. Ќе се користи секоја прилика за потенцирање 

на овој горлив проблем кој повлекува низа други како квалитетот на наставата (без асистенти 

и лаборанти нема квалитетна практична настава), научната работа (без асистенти и доценти 

не може да се очекува дека ќе се зголеми бројот на научни публикации) и сл. 

Проректорите и јас ќе ги искористиме сите можни канали, службени и лични, за 

лобирање кај властите за обезбедување на што поголем број на согласности за вработување. 

Секако во тој процес ќе се стимулираат и единиците да ги искористат сите свои контакти за 

обезбедување поголем број на вработувања. 

Вработувањата што ќе ги обезбеди ректоратот на ниво на УКЛО ќе се распределат 

транспарентно и инклузивно, на седница на Ректорската управа. 

Во соработка со другите универзитети ќе се иницира и измена на Законот за високото 

образование, со цел да се врати одредбата од нацрт верзијата на актуелниот закон за 

високото образование која предвидуваше при пензионирање или заминување на наставник 

неговото место автоматски да се пополнува со млад кадар (асистент, доцент) без потреба од 

согласност како за ново вработување. 

- Почеток на имплементација: октомври 2022 

- Рок на завршување: септември 2025 

- Ризик за успешна имплементација: голем, имплементацијата зависи од надворешни 

фактори (Министерство за образование и наука, Министерство за финансии) 

- Индикатор за евалуација: број на нови вработувања 

1.2 Колективен договор 

Колективниот договор за високо образование и наука, на кој чекавме повеќе од 20 години (од 

донесувањето на првиот Закон за високото образование во независна Македонија во 2000 

година), заради брзоплетото донесување донесе низа недоречености и проблеми.  
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Тука посебно би ги издвоиле неусогласеноста на коефициентите со минималната 

плата (доколку се усогласуваат би имале значително зголемување на платите). Со платите во 

високото образование тешко се обезбедува квалитетен научен подмладок и да се добијат 

согласности за вработување, а константно ниските плати тотално ја девалвираат и 

позицијата во општеството на наставниот кадар. Исто така колективниот договор создаде 

серија проблеми во надоместоците за раководење на универзитетот. 

Добра работа е што овој колективен договор е склучен на две години, односно има 

важност до мај 2023. Но лоша работа е што ако не се донесе нов ќе продолжи да се применува 

и по престанокот на неговата важност (член 122 од Колективниот договор). 

Затоа веднаш ќе се пристапи кон формирање на работна група која ќе состави 

предлози за измена и дополнување на колективниот договор, базирани на факти и 

статистички показатели. Оваа работна група своите предлози ќе ги сподели до Ректорската 

управа и по нивното одобрување ќе се испратат до МОН и Синдикатот. Сето ова ќе биде 

пропратено со соодветна јавна кампања во медиумите. 

Доколку не се успее во нашата намера за измена на колективниот договор тогаш ќе се 

предложи ново интерно решение за надоместоците на ректорот и проректорите, кои сега 

се исплаќаат од единиците кои добиваат средства за раководење од МОН. 

- Почеток на имплементација: октомври 2022 

- Рок на завршување: март 2023 

- Ризик за успешна имплементација: голем, имплементацијата зависи од надворешни 

фактори – Министерство за образование и наука, Синдикат 

- Индикатор за евалуација: поднесен предлог за измена и дополнување на колективниот 

договор 
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2. Супсидијарност 

УКЛО функционира и ќе функционира според принципите на супсидијарност. Единиците се 

основните клетки во кои ќе се решаваат отворените прашања, а ректоратот ќе ја има улогата 

на координатор. 

Но, во такви услови недостига соработка/познавање помеѓу вработените од различни 

единици, чувство на припадност кон УКЛО (за што во минатите години и сега апелираме за 

идентификување на интернет со Вашите uklo.edu.mk e-mail адреси), директни контакти 

помеѓу раководството и академскиот кадар и сл. 

На оваа тема имаше и неколку сугестии, во кои се нагласува потребата од поголема 

интеракција на раководството на УКЛО со наставниот кадар и поголема соработка помеѓу 

наставниот кадар од различни единици. Ова се и едни од препораките (препораки 4 и 5 во 

Извештајот на ЕУА) на надворешната евалуација од Европската асоцијација на универзитети 

Затоа предлагаме неколку иновативни активности кои ќе ја зголемат интеракцијата 

помеѓу наставниот кадар од различни единици меѓусебно и со раководството на УКЛО во 

услови на супсидијарно раководење со УКЛО. 

2.1 Подобро информирање и инклузија 

Кон крајот на 2021 година започна со функционирање новата интегрирана веб страна на 

УКЛО. Верувам дека многу од нас ја следат веб страната и профилите на социјалните медиуми 

на УКЛО, но преамбициозно е да се очекува секојдневно нивно следење од страна на 

наставниот кадар. Затоа ќе се воведе опција за автоматизирано добивање информации по е-

пошта. Штом се објави некоја информација на централната веб страна на УКЛО, нов правен 

акт или ново издание на универзитетскиот билтен, списанието Хоризонти, Универзитетски 

глас и сл. сите вработени ќе добијат известување на својата uklo.edu.mk е-пошта. Секако 

вработените ќе можат да селектираат кои информации сакаат да ги добиваат, а оние кои 

воопшто не сакаат да добиваат известувања и да се одјават. 

 Исто така, со цел на постигнување што е можно поголем консензус, сите акти пред да 

се усвојат ќе бидат ставени на јавна расправа по електронски пат преку системот за работа во 

облак (cloud) опишан подолу во поглавјето 7.Дигитализација. Тоа значи дека сите вработени 

ќе добијат нотификација дека одреден акт или иницијатива е подготвен како нацрт и ќе 

можат во одреден период (на пример 10 дена) електронски да даваат забелешки по истиот. 

- Почеток на имплементација: октомври 2022 

- Рок на завршување: декември 2022 

- Ризик за успешна имплементација: нема 

- Индикатор за евалуација: функционален систем за е-известување 

2.2 Годишен УКЛО собир 

Во минатиот период се започна со пракса на организирање на годишни научни конференции 

на ниво на УКЛО. Праксата на одржување научна конференција на ниво на УКЛО ќе продолжи 

и таа е елаборирана подолу во секцијата 5. Наука. Но, интеракцијата помеѓу учесниците на 

класичните научни конференции е релативно мала, секој го презентира својот труд во 

соодветната сесија, одговара на прашањата (ако ги има) и потоа интеракцијата помеѓу 

учесниците е оставена на нивните лични афинитети (не ретко учесниците и заминуваат по 

презентацијата на трудот). 
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 Затоа еднаш годишно ќе се организира на УКЛО  собир на наставниот кадар и 

студентските раководства според world café методот. Целта на овој собир ќе биде 

запознавање и интеракција помеѓу наставниот кадар (секако и со студентите), критичка 

дискусија за работењето на УКЛО, инклузивно генерирање на идеи, градење на тимови и сл.  

- Почеток на имплементација: јануари 2023 

- Рок на завршување: септември 2025 

- Ризик за успешна имплементација: среден, треба проценка на потребните финансии 

- Индикатор за евалуација: извештај од одржаните собири 

2.3 Спортски активности и дружења 

Спортот и спортските активности се секогаш добра шанса за дружење. За жал во мандатниот 

период што изминува немаше активности бидејќи КОВИД-19 кризата го оневозможи тоа. 

Веднаш штом протоколите дозволија надлежниот советник за спорт на централната служба 

на УКЛО по повод 25 април денот на формирањето на УКЛО организираше турнир во мал 

фудбал помеѓу студентите од единиците на УКЛО. Деновиве се договараме со советникот за 

спорт и за организирање на прв тениски турнир на УКЛО во септември, отворен за 

вработените и студентите (класифицирани по возрасни категории).  

 Спортските активности ќе се интензивираат во наредниот период – турнири во 

различи спортови и шах, планинарење, возење велосипеди, едрење на Охридско Езеро и сл. се 

само некои од идеите кои планирамe да ги имплементирам во наредниот период. Да има 

најмалку четири спортски активности за вработените во годината. Со оглед дека нашиот 

универзитет е географски дисперзиран, овие спортски активности би се организирале во 

различни градови.  

Во оваа категорија можат да бидат имплементирани и заеднички патувања (имаше 

интересна инцијатива од наш колега за патување во Вер, Грција каде се наоѓаат моштите на 

нашиот патрон), посети на саеми, изложби и сл. 

- Почеток на имплементација: октомври 2022 

- Рок на завршување: септември 2025 

- Ризик за успешна имплементација: среден, недоволен интерес за учество кај 

вработените, недоволни финансии за имплементација на дел од активностите и сл. 

- Индикатор за евалуација: извештај од одржаните настани 
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3. Дебирократизација 

Сметамe дека наставниот кадар е оптоварен со многу административни обврски. Повеќето од 

нив се апсолутно непотребни. Затоа ќе се изврши анализа на комплетното административно 

работење на УКЛО, негово поедноставување и дигитализација (што посебно елаборирана 

подолу во оваа програма). 

3.1 Регулаторна гилотина 

Постојните акти на УКЛО се донесени во најголем дел во 2018 и 2019 година. Правните акти 

се жива материја и треба да константно да се менуваат согласно условите на универзитетот 

и во општеството. Така на пример во периодот 2019-22 Советот на докторски студии три пати 

иницираше менување на Правилникот за студирање на трет циклус студии согласно 

поднесени иницијативи на единиците: кога се овозможи единиците сами да носат 

критериуми за запишување на студенти на трет циклус студии од аспект на потребниот 

просек; кога се регулира одржувањето на годишна конференција на докторски проекти; и 

кога се воведе институцијата ко-ментор при изработката на докторските дисертации.  

Моментално на УКЛО има околу 30 важечки акти (статут, правилници, упатства, 

кодекси и сл.). Но честите измени и различните периоди на нивно донесување прават дел од 

правилниците да не се меѓусебно усогласени. Исто така после 4 до 5 години од нивната 

примена веќе може да се индицираат одредени слабости кај актите. Затоа, 

1. Ќе се испрати прашалник до академскиот кадар во кој сите ќе можеме да дадеме 

забелешки по постојните акти и потешкотиите со кои се соочуваме во нивната 

имплементација. 

2. Ќе се испрати прашалник до студентските собранија во кој студентите ќе можат да ги 

наведат најголемите административни бариери со кои се соочуваат при нивното 

студирање. 

3. Ќе се идентификуваат неусогласеностите или конфликтните одредби помеѓу 

различните акти и истите ќе се разрешат/ усогласат. 

4. Ќе се идентификуваат одредби кои реално не се применливи и истите елиминираат. 

Врз основа на анализите и добиените одговори ќе се подготват нацрти за измена и 

дополнување на актите на УКЛО со кои максимално ќе се намалат бирократските 

оптоварувања на академскиот кадар и студентите. Нацртите транспарентно и 

инклузивно ќе бидат дадени на јавна расправа по едниците и потоа надлежните комисии ќе 

подготват предлози кои ќе бидат проследени до Ректорската управа и Сенатот. 

Посебен акцент ќе стави на поедноставување на процедурите за аплицирање и 

имплементација на донаторски проекти. 

- Почеток на имплементација: Јануари 2023 

- Рок на завршување: Декември 2023 

- Ризици за имплементација: нема 

- Индикатор за евалуација: донесени нови правилници 

3.2 Административни обврски околу наставата и испитите 

Сметаме дека непотребно е комплициран процесот на водење евиденција за наставата и 

спроведување на испити, кој ги затрупува наставниците во административни обврски. Ова е 

посебно изразено во ситуација во која скоро и воопшто да нема вработени соработници на 

УКЛО. 
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 Но ова не мора да биде така. И со постојниот софтвер iKnow, без потреба за негово 

надоградување или само со минимални интервенции може административните обврски на 

наставниците да се намалат на 1/3 од оние што сега ги имаат (намалување за 2/3 на времето 

потребно за администрирање на испити). 

 На пример според сегашните правилници:  

• Студентот пријавува испит и во iKnow и физички? 

• Службата за студентски прашања изготвува список на пријавени кандидати. 

• Наставникот води евиденција на присутни на испитот. 

• Наставникот објавува прелиминарна листа со резултати (без лични податоци). 

• Наставникот објавува конечна листа со резултати. 

• Наставникот ги внесува резултатите во iKnow системот. 

• Наставникот печати список, пополнува пријави, ги потпишува и ги предава во 

студентски прашања. 

 

Овој процес без посебна комплицирана надоградба на iKnow системот веднаш би 

можел да се сведе на: 

• Студентот пријавува испит само во iKnow (службата за студентски прашања 

проверува дали има запишано семестар и дали ја извршил потребната уплата за 

испитот. Доколку нема право на полагање или нема уплата, не ја одобрува пријавата). 

• На испит наставникот од iKnow гледа кои студенти уредно го пријавиле испитот и 

можат да присуствуваат на истиот. 

• Наставникот ги внесува резултатите во iKnow системот и автоматски преку iKnow се 

известуваат студентите дека резултатите се објавени. 

• Доколку има прифатени приговори наставникот ја коригира внесената оценка во 

iKnow системот. 

• Наставникот печати список и пријави од iKnow, ги потпишува и ги предава во 

студентски прашања. 

 

Дел од оваа поедноставена постапка веќе се применува на ФИКТ и се покажа како 

ефикасна. 

Во иднина доколку се воведе можност за дигитален потпис нема да има ниту потреба 

од потпишување и предавање на пријави и списоци, туку тие ќе се дигитално потпишани и ќе 

ги печати службата за студентски прашања (таков процес е веќе имплементиран на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип). 

- Почеток на имплементација: Јануари 2023 

- Рок на завршување: Декември 2023 

- Ризици за имплементација: нема 

- Индикатор за евалуација: донесени нови правилници, извршени прилагодувања во 

iKnow 
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4. Квалитет на наставата 

Квалитетот на наставата е основен критериум за зголемување на бројот на студенти. 

Моменталната состојба не дава простор за голем оптимизам. Универзитетот константно се 

рекламира на локалните и националните медиуми, промовира во јавноста но бројот на 

студенти константно опаѓа. Покрај низата објективни причини (намален број на ученици, 

иселување, зголемен број на факултети и сл.) делумно причините се и субјективни и можат 

да се надминат единствено со зголемување на квалитетот на наставата, прилагоден на 

различни целни групи на студенти. 

Во поглед на обезбедување на квалитет, надворешната евалуација од ЕУА има дадено 

повеќе препораки и забелешки (забелешки бр. 7, 8, 9 и 10 во Извештајот од ЕУА) поврзани со 

немањето прирачник и процедури за обезбедување квалитет. 

Покрај проблемот со немањето на прирачник и процедури за обезбедување квалитет 

(на кои надворешната евалуација на ЕУА има укажувано и во претходната евалуација во 

2017), рак рана во спроведување на квалитетна настава на нашиот универзитет (но и во 

целото образование) е практичната настава. Немањето на научен подмладок – асистенти и 

недоволната лабораториска опременост се главни причини за тоа. 

 Ваквата ситуација бара имплементација на повеќе активности и креативни предлози 

за обезбедување на квалитет во наставата. 

4.1 Дуално образование 

Дуалното образование како новина во нашиот образовен систем на сите нивоа претставува 

голема шанса за нашиот универзитет. Почна во средните училишта со германски грант, но 

веќе почна да се шири и кон високото образование. 

Затоа УКЛО, проактивно не чекајќи да биде поканет, ќе стапи во контакт со 

Стопанската комора на Северна Македонија (со која имаме склучено Меморандум за 

соработка) со цел да се запознае со деталите на дуалното образование. Но, и независно од 

соработката со Стопанската комора ќе ги ревидираме постојните акти и ќе овозможиме 

практичната настава (вежбите) да се одвива во заинтересирани стопански и други 

организации. 

 Водечка улога во координација на дуалното образование би имал нашиот КРЕДО 

Центар, Советите за доверба и соработка со јавноста и Алумни клубот. Преку КРЕДО 

центарот, а во соработка со Стопанската комора на Северна Македонија и другите коморски 

организации ќе се организираат серија промотивни настани и активности со цел да се 

мотивираат фирмите и организациите, но и единиците на УКЛО да се вклучат во дуалното 

образование. Ова е и во согласност со препораките (препорака 21) од надворешната 

евалуација на ЕУА 

- Почеток на имплементација: Ноември 2022 

- Рок на завршување: Септември 2025 

- Ризик за имплементација: среден, недоволна заинтересираност кај фирмите или 

единиците/ наставниците 

- Индикатор за евалуација: извештај за реализираните активности 
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4.2 Стручњаци од практиката 

Проблемот со квалитетот на практичната настава, во отсуство на асистенти, значително би 

можел да се надмине со изведување на вежби од страна на стручњаци од практиката согласно 

член 181 од Законот за високото образование и член 263 од Статутот на УКЛО. 

 Сметаме дека единиците недоволно ја користат оваа можност (ако има потреба ќе се 

измени и дополни членот 263 од Статутот на УКЛО). Исто така сметаме дека фирмите и 

организациите од регионот не се доволно запознаени со оваа можност, и дека ќе има интерес 

од нивна страна бидејќи денес (за среќа) многу поголем проблем е да се најдат квалитетни 

работници отколку невработеноста. Доколку соодветно се промовира оваа можност, сметаме 

дека фирмите ќе ја препознаат како шанса уште во текот на студирањето да имаат пристап 

до студентите и ги регрутираат за свои вработени.  

 Затоа ќе се реализираат серија промоции и настани за запознавање на фирмите со оваа 

можност и нивно поврзување со единиците и предметните наставници. И во оваа активност 

покрај КРЕДО Центарот клучна улога треба да имаат и Советите за доверба и соработка со 

јавноста на УКЛО и единиците и Алумни клубот. 

И оваа активност е во согласност со препораките од надворешната евалуација на ЕУА, 

која нагласува (препорака 22) дека соработката со претприемачите треба да е присутна и кај 

општествените науки. 

- Почеток на имплементација: Јануари 2023 

- Рок на завршување: Септември 2025 

- Ризик за имплементација: среден, недоволна заинтересираност кај фирмите или 

единиците/ наставниците 

- Индикатор за евалуација: извештај за реализираните активности 

4.3 Тутори 

Во поглед на имплементирање на студент-центричната настава клучен елемент е 

интеракцијата со студентите. Во недостаток на соработници и ригидни услови за ангажирање 

на помошници во образовниот процес – демонстратори (Законот за високотo образование 

овозможува ангажирање само на студенти од втор и трет циклус) како можно решение се 

наметнува ангажирањето на тутори. 

 Во многу универзитети во светот (неспоредливо подобро рангирани од УКЛО) има 

пракса од ангажирање на тутори во наставата. Тутори се студенти на прв циклус кои веќе го 

положиле предметот со висока оценка и потоа наредните години (до нивното дипломирање) 

му помагаат на професорот во практичната настава, при дефинирањето и прегледувањето на 

домашни работи, проекти и сл. (во реализација на студент-центричната настава). 

Ангажирањето на тутори има повеќе предности – знаењето по предметот по кој се 

ангажирани им е „свежо“, ќе има поголем интерес во споредба откако ќе дипломираат и најдат 

работа, хонорарите за нивниот ангажман би биле значително пониски (студентски) и сл. 

 Сметамe дека со соодветна интервенција во нашиот статут може да се најде начин со 

кој ќе се овозможи ангажирање на тутори во наставата. Ангажирањето би било апсолутни 

дебирократизирано, односно по избор на предметниот наставник (што не е случај кај 

ангажирањето на демонстратори). Во реализацијата на оваа активност би ги користеле 

искуствата од други универзитети. На пример на Техничкиот Универзитет во Виена, 

(рангиран 301-400 на Шангајската листа) наставата комплетно се реализира од професори и 

тутори – студенти на прв циклус. 

- Почеток на имплементација: Јануари 2023 
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- Рок на завршување: Декември 2023 

- Ризик за имплементација: голем, правни пречки при измената на статутот  

- Индикатор за евалуација: поднесена иницијатива за дополнување на Статутот 

4.4 Промоција и соработка со средните училишта 

Квалитетот на наставата што ние можеме да ја обезбедиме, во голем дел зависи од бројот и 

квалитетот (претходните знаења) на запишаните студенти. Затоа императив треба да ни се и 

зголемување на бројот на новозапишани студенти и квалитетот на истите. 

 Промотивните кампањи за привлекување на нови студенти ќе продолжат како и 

досега, но и ќе се интензивираат со нови форми на маркетинг на социјалните медиуми. 

 Покрај промотивните кампањи во јавните и социјалните медиуми, голема улога во 

привлекувањето на студенти игра соработката со средните училишта. Затоа ќе се стимулира 

соработката со средните училишта не само пред уписите, туку преку целата година и со 

ученици од сите години во средните училишта.  

 Во тој поглед битно е постојно да има континуирана интеракција, да се организираат 

натпревари за учениците од средните училишта, да се покануваат наставниците и учениците 

од средните училишта до одржуваат одредени часови на единиците на УКЛО (теренска 

настава во лабораториите на УКЛО), да се организираат состаноци на едниците со 

релевантни наставници од средните училишта итн.  

УКЛО преку КРЕДО Центарот еднаш годишно ќе организира работен состанок со 

директорите на средните училишта на кој би се анализирала и дискутирала соработката и 

би се отворала врата единиците потоа ја операционализираат соработката. 

- Почеток на имплементација: Јануари 2023 

- Рок на завршување: Септември 2025 

- Ризик за имплементација: мал, недоволна заинтересираност кај средните училишта 

- Индикатор за евалуација: извештај за реализираните состаноци со директорите 

4.5 Алумни клуб 

Алумни клубот се споменува на повеќе места во оваа програма како значајно тело кое можи 

да го поддржи развојот на УКЛО од повеќе аспекти. Алумни клубот е веќе формиран минатата 

година и сега треба да се работи на неговата инклузија во наставните, истражувачките и 

развојните планови на УКЛО. 

 Членовите на Алумни клубот преку дигитална алатка за менаџирање со клубот ќе се 

канат на сите позначајни настани на УКЛО и единиците. Споделувањето на  успешни 

приказни на нашите поранешни студенти, може многу да придонесе за зголемување на бројот 

на студенти. Во соработка со експерти за односи со јавност ќе се дизајнираат иновативни 

кампањи со учество на членови на алумни клубот.  

Главна алатка за менаџирање со алумни клубот ќе биде Linkedin социјалната мрежа 

како најразвиена социјална мрежа за професионален развој која има и алатка за менаџирење 

на алумни. На Linkedin ќе се унифицираат профили на УКЛО и едниците и ќе се поврзуваат 

профили на наши поранешни студенти. 

Обврска на КРЕДО Центарот ќе биде да ги организира и менаџира УКЛО профилите на 

LinkedIn и контактира со членовите на алумни клубот (потенцијални и актуелни) преку 

LinkedIn, евентуално и други социјални мрежи. Околу потребата за функционален и 

дигитално менаџиран алумни клуб се изјасни и надворешната ревизија од ЕУА (препорака 24 

во Извештајот од ЕУА). 
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- Почеток на имплементација: Јануари 2023 

- Рок на завршување: Јуни 2023 

- Ризик за имплементација: среден, недоволна заинтересираност кај бившите 

студенти да се идентификуваат со УКЛО како место на нивно образование 

- Индикатор за евалуација: функционален алумни клуб на LinkedIn мрежата 
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5. Наука - Подобрено рангирање. 

 

Науката е на маргините на македонското општество. Со национално финансирање на науката 

од 0,365 % од БДП (2018) далеку сме од целите на ЕУ – 3% од БДП до 2030 во сите земји членки 

на ЕУ. Далеку сме и од моменталната просечна состојба на ниво на ЕУ - 2,32 % од БДП во 2020 

(најниска стапка на инвестирање во наука од ЕУ земјите има Романија ~0,5% од БДП).  

Ваквата ситуација се рефлектира и врз рангирањето на македонските универзитети 

кое доста лошо во споредба со другите универзитети од регионот (Балканот). УКЛО е 

рангиран на 5 (петто) место од македонските универзитети според Webometrics. Сеуште не 

се објавени националните критериуми за рангирање.  

 Сметаме дека УКЛО има капацитет да биде второ или трето рангиран универзитет, 

само за тоа е потребно стимулирање на кадарот и подобра организација. Стимулирањето на 

кадарот на УКЛО е посебно битно бидејќи УКЛО старее. Мнозинство наставници избрани во 

звање редовен професор и без научен подмладок не е ситуација која дава надеж за 

интензивирање на научната работа без дополнително стимулирање. Затоа предвидов 

неколку активности чија цел е финансиско стимулирање на високо квалитетните научни 

резултати и подобра организација на видливоста на научните резултати. 

5.1 Стимулирање на врвните научни достигнувања 

Како што напоменав при анализата на состојбата, при рангирањето според Webometrics УКЛО 

најлошо стои според критериумот Извонредност/ Excellence - број на трудови меѓу првите 

10% најцитирани во секоја од 27-те дисциплини од Scimago базата на податоци во последните 

пет години.  

 Затоа за секој труд кој наоѓа се меѓу првите 10% најцитирани во секоја од сите 27 

дисциплини од Scimago базата на податоци во последните пет години ќе биде стимулиран со 

сериозна парична награда, повеќе од средствата што МОН ги доделува за труд објавен со 

импакт фактор. Средствата за ваквата стимулативна мерка ќе се обезбедат со кратење на 

непотребните и непродуктивните трошоци на централната служба и ректоратот на УКЛО. 

Доколку во меѓувреме се донесат нови национални критериуми за рангирање на 

универзитетите, стимулациите ќе се доделуваат според тие критериуми. 

- Почеток на имплементација: април 2023 

- Рок на завршување: септември 2025 

- Ризик за успешна имплементација: среден, треба проценка на потребните финансии 

- Индикатор за евалуација: извештај од доделените стимулации 

5.2 Објавување на е-prints 

Постојаното инсистирање во минатиот период за референцирање на трудовите во e-prints 

репозиториумот на УКЛО даде резултати. Имаме значителен скок на рејтингот по овој 

критериум на Webometrics и Google Scholar. Моментално по овој критериум сме на трето место 

од македонските универзитети. 

 Но, по почетниот скок на објавени трудови во e-prints сега се приметува одредено 

забавување на тој процес, што е очекувано бидејќи голем дел од трудовите се внесени, а голем 

дел од наставниците воопшто не се мотивирани да се занимаваат со вакви административни 

задачи.  
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 Заради зголемување на бројот на публикации на e-prints, а со тоа и на Google Scholar ќе 

задолжи најмалку еден службеник од централната служба на УКЛО да биде администратор на 

e-prints. Академскиот кадар штом ќе објави труд ќе му го испраќа по е-пошта на тој 

службеник, кој ќе го референцира и прикачи во e-prints. Наместо на веб страните на 

единиците, сите магистерски и докторски дисертации (што ни е обврска јавно да ги 

објавуваме пред одбраната) ќе се прикачуваат на е-prints. Исто така сите зборници на трудови 

и списанија што ги објавуваат УКЛО и единиците итн. Со оваа мерка сметаме дека ќе се 

надмине главната бариера за публикување на трудови на е-prints – недоволното искуство или 

мотивираност кај дел од наставниците. Доволно ќе биде само да го испратат трудот по е-

пошта. 

 Исто така, секоја година при веќе традиционалната прослава на Меѓународниот ден 

на науката 10 Ноември започнувајќи од 2023 ќе се доделуваат парични награди за најдобрите 

истражувачи во претходната година. Селектирани според годишниот пораст на рејтингот на 

истражувачите од УКЛО на Google Scholar и согласно критериуми кои прецизно ќе се 

дефинираат. 

 Потребата за наградување на научните достигнувања е нотирана и од надворешната 

евалуација од ЕУА (препорака 20). 

- Почеток на имплементација: ноември 2022 

- Рок на завршување: септември 2025 

- Ризик за успешна имплементација: мал, слаба заинтересираност кај наставниците 

- Индикатор за евалуација: број на публикации во e-prints 

5.3 База и промоција на научните и стручни достигнувања 

 Со цел да се промовираат научните и стручните резултати во функција ќе се стави база 

на научни и стручни активности, која веќе е имплементирана во новата веб страна на УКЛО. 

Новата веб страна има можност за објавување и индексирање на податоци испратени преку 

е-пошта. Така да функционирањето на оваа база би било следното: Откако ќе се реализира 

научната или стручната активност (одржано гостувачко предавање, студиска посета, објавен 

учебник или друго издание, изработен елаборат или студија и сл.) наставникот пишува 

кратко соопштение, прикачува фотографии или други материјали кои сака да се објават и ги 

испраќа по е-пошта на специфицирана е-адреса (пример baza.nauka@uklo.edu.mk).  

Новата веб страна на УКЛО има таква функционалност да текстот од пораката и 

прикачените фотографии и други материјали автоматски ги конвертира во пост и ги 

индексира во база на податоци. По одобрувањето на постот од администраторите на веб 

страната, информацијата се запишува во базата на податоци, јавно се објавува на веб и 

социјалните медиуми и се споделува со јавните гласила со кои имаме склучено договори за 

соработка за понатамошно објавување од нивна страна. 

 Вреднувањето на научните и стручните резултати секогаш и секаде е комплексно 

прашање. Најчести механизми се објавените публикации (што е елаборирано во 

активностите 5.1 и 5.2) и видливоста на резултатите. Не случајно сите странски донатори во 

проектите бараат видливост – објавување на информации за активностите на проектите со 

прецизно нагласување на донаторот.  

- Почеток на имплементација: јануари 2023 

- Рок на завршување: септември 2025 

- Ризик за успешна имплементација: нема 

- Индикатор за евалуација: објави во базата/ веб страната на УКЛО 

mailto:baza.nauka@uklo.edu.mk
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5.4 Годишна научна конференција 

Во 2021 се одржа годишна научна конференција на ниво на УКЛО REAS’21 на тема „The Role of 

the Higher Education in Society Advancement“ со финансиска поддршка на фондацијата Hanns 

Seidel. Во рамките на  оваа конференција се организираше и сесија за презентација на 

докторски проекти од студентите на трет циклус студии. Трудовите презентирани на 

конференцијата беа објавени во научното списание на УКЛО – Хоризонти, а докторските 

проекти на веб страната на УКЛО. Членови на Програмскиот одбор и учесници на 

конференцијата беа еминентни професори од УКЛО, но и од регионот (на пример ректорите 

на белградскиот и софискиот универзитет учествуваа на конференцијата). 

 Оваа пракса ќе продолжи и во наредните години. А ќе се посвети и внимание на 

подобрување на квалитетот на списанието Хоризонти чиј процес на издавање ќе биде 

комплетно дигитализиран преку OJS – Open Journal System (веќе делумно беше 

имплементиран при издавање на зборникот од научната конференција REAS`21). 

- Почеток на имплементација: октомври 2022 

- Рок на завршување: септември 2025 

- Ризик за успешна имплементација: среден, треба проценка на потребните финансии 

- Индикатор за евалуација: извештај од одржаните конференции 
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6. Меѓународни проекти и деловна соработка. 

Како што напоменав на почетокот во резимето, клучен фактор во развојот на УКЛО, кој 

единствено нешто драстично може да промени во поглед на финансиската состојба на УКЛО 

се меѓународните проекти и деловната соработка со локалните стопански и нестопански 

организации. 

 Клучен фактор за успех кај меѓународните проекти е учеството во меѓународни 

конзорциуми (скоро е невозможно да се добие проект ако се настапува сам) и бројот на 

апликации (заради големата конкуренција никој не може да гарантира успех ниту за 

најдобрата апликација). Затоа клучна активност ќе биде формирање на УКЛО мрежа. 

6.1 УКЛО Мрежа 

Јавните универзитети се секогаш атрактивен партнер за учество во истражувачки или 

развојни проекти, заради човечкиот потенцијал, влијанието во заедницата, бројот на 

студенти и сл. УКЛО има солиден човечки потенцијал составен од професионалци кои ги 

знаат проблемите и потребите во својата струка. Но тоа не е доволно за квантитативен и 

квалитативен скок во апликациите за донаторски проекти (меѓународни или домашни).  

Професорите како врвни стручњаци знаат да ги идентификуваат проблемите на 

заедницата од својата сфера и да предложат соодветни мерки за нивно решавање/ 

ублажување. Но обременети со мноштво обврски како настава, испити/колоквиуми, приемни 

саати, работа со студенти, пишување учебници и учебни помагала, пишување научни трудови, 

административни обврски во телата на единиците, работа на тековни проекти, апликативна 

дејност и сл. немаат доволно време да се посветат на пишување на проектни апликации. 

Пишувањето на проектни апликации не е лесна задача. Потребни се вештини на 

пишување со кои конкретно ќе се таргетираат целите на повикот за проекти објавени од 

страна на донаторот. Потребно е одлично познавање на англискиот јазик. Потребни се 

сериозни партнери во проектот итн. Често проектните апликации се доста обемни, а шансите 

за успех мали. Во зависно од повикот, бројот на одобрени проекти во однос на бројот 

апликации изнесува меѓу 5 % и мах. 20 %. 

Од друга страна има мноштво консултанти, невладини организации, претпријатија 

кои се професионалци во пишувањето на проекти. Тие најчесто немаат доволно експертско 

знаење како професорите, но имаат искуство во пишување на проекти и доволно време за 

истото бидејќи тоа им е основна дејност. Претходното искуство и соработка со донаторите 

често на овие организации им овозможуваат и лобирање кај донаторите, што е исто битна 

компонента.  

Ваквата состојба не доведува во win-win ситуација со  формирања мрежа на пријатели 

– УКЛО мрежа од странски и домашни консултанти (професори, невладини организации, 

претпријатија) кои би го поддржувале УКЛО во процесот на подготовка на меѓународни и 

домашни проекти, како и би лобирале во име на УКЛО. 

УКЛО мрежата во главно ќе функционира во дигитална средина во облак (cloud). 

Концептот на работа би бил следниот: 

1 Кога има некој актуелен повик од странски или домашни донатори (вклучувајќи и 

министерства и други државни органи) ќе се сподели информација за истиот со сите 

вработени.  

2 Ќе се изработи формулар (мах 2 до 3 страни) во кој секој од вработените ќе може да 

состави концепт на својот предлог на проект согласно целите на повикот за проекти. 



 

 

Програма за работа и развој на УКЛО 22/23 

21 од 31 ПРОЕКТИ 2022/2023 

3 Добиените концепти ќе се дистрибуираат до консултантите - членови на УКЛО 

мрежата на пријатели (како што реков професори, невладини организации, 

претпријатија од земјата и странство) кои доколку покажат интерес ќе ги споиме со 

предлагачот на проектот (наставникот на УКЛО). 

4 Потоа консултантите во соработка со предлагачот на проектот ја спремаат 

апликацијата, наоѓаат партнери доколку се потребни итн. 

5 По добивањето на административните одобренија од страна на единицата/ УКЛО се 

поднесува предлог проектот. 

6 Во текот на евалуацијата на проектите и УКЛО и надворешните соработници ќе ги 

стават во функција своите капацитети за лобирање кај донаторите.. 

7 Доколку предлог проектот се одобри консултантите ќе добијат надомест за својата 

работа (претходно договорен процент со подносителот на идејата) преку учество во 

проектот како партнер или преку договор за консултантски услуги. 

8 Доколку предлог проектот не е одобрен, не се исплаќа надомест и се чека нова 

прилика. 

Овој начин на функционирање е докажан во пракса во многу универзитети од 

регионот (Балканот) и светот. Очекуваме сериозно да ги зголеми приходите од меѓународни 

проекти, но и национални проекти финансирани од министерствата и други државни 

институции каде исто така е потребно лобирање. 

Во УКЛО мрежата на пријатели посебно место ќе имаат досега избраните почесни 

професори и почесни доктори на наука. Се работи за врвни професионалци со големо 

искуство зад себе и многу контакти во своите матични институции и држави кои можат многу 

да придонесат за вклучување на УКЛО во големи меѓународни проекти и мрежи (позитивен 

беше примерот на соработка со CERN во минатото која треба да се обнови). Исто така 

повторно ќе се интензивира оваа пракса (на избирање почесни професори и доктори) која во 

услови на КОВИД-19 пандемијата тешко се реализираше. 

- Почеток на имплементација: јануари 2023 

- Рок на завршување: септември 2025 

- Ризик за успешна имплементација: среден, мал интерес кај вработените на УКЛО или 

потенцијалните надворешни соработници 

- Индикатор за евалуација: број на поднесени проектни предлози 

6.2 Административни процедури 

На УКЛО постојат значителен број на наставници кои се многу активни во сферата на 

донаторските проекти и не им се потребни услугите од УКЛО мрежата. Веќе имаат свои 

контакти, искуство во пишување на проекти и сл. 

 Колегите активни во сферата на меѓународните проекти и понатаму ќе ја добиваат 

целокупната поддршка од ректоратот при аплицирањето и имплементацијата на проекти. 

Значително ќе се поедностават административните процедури околу апликацијата и 

имплементацијата на проекти преку интервенција во постојните акти и широка инклузивна 

расправа во која посебно ќе се вклучат оние наставници кои веќе се активни во сферата на 

меѓународни и домашни проекти. 

- Почеток на имплементација: јануари 2023 

- Рок на завршување: декември 2023 

- Ризик за успешна имплементација: нема 

- Индикатор за евалуација: нови правилници за имплементација на проекти 
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7. Дигитализација 

КОВИД-19 кризата преку ноќ не примора на дигитализација на многу процедури и за кратко 

време голем дел од работењето на УКЛО се дигитализира, односно премина во кибер 

просторот. Сега научените лекции, добри и лоши страни на дигитализацијата треба да се 

капитализираат, односно научените лекции да не се заборават. Тоа е спомнато и во 

препораките од надворешната евалуација од ЕУА (препорака 11). 

Затоа предлагамe серија на активности кои би го зачувале најдоброто од постојната 

дигитализација и би ја надградиле согласно финансиските можности на УКЛО. 

7.1 Систем за е-учење 

Моментално се работи на систем за е-учење на УКЛО. Системот овозможува 

поставување на предавања (слајдови, видеа и сл.), квизови за проверка на знаењето, 

електронско тестирање/ испитување, автоматско или мануелно оценување, водење 

евиденција за присуство на предавања, водење евиденција за дополнителните активности на 

студентите (домашни работи, семинарски и сл.), комуникација со студентите, online посетни 

саати и сл. Се развива на платформата Moodle. 

Оние наставници кои ќе пројават желба (нормално употребата во никој случај нема да 

биде задолжителна) да го користат, значително ќе си го олеснат наставниот процес (во сите 

сегменти – настава, консултации, испити и сл.) себеси и на студентите. 

Во текот на овој мандатен период ќе се направат обиди и за интеграција со iKnow 

доколку технички е изводливо. 

- Почеток на имплементација: октомври 2022 

- Рок на завршување: декември 2022 

- Ризик за успешна имплементација: нема 

- Индикатор за евалуација: функционален систем за е-учење на УКЛО 

7.2 Константно надоградување на iKnow системот 

Повеќето од нас имаме доста забелешки на функционирањето на iKnow системот. Тоа 

е логично кога се работи за еден така комплексен софтвер кој не е посериозно надограден 

откако е пуштен во работа пред повеќе од 10 години (што е долг период за софтвер). Во 

изминатиот период успеавме да го префрлиме функционирањето во облак (cloud), така да 

честите испади заради дефекти на серверите на УКЛО се минато, како и заштитата на 

податоците. Сега дневно се врши backup на податоците (во минатото тоа се вршеше 

спорадично, а имало периоди и кога воопшто не се вршело). 

Во изминатиот период голема придобивка е финансискиот модул на iKnow кој се 

пушти во работа во екот на КОВИД-19 кризата. Делумно се вршеше и надградба на модулот 

за анкетирање на студентите, но сеуште има доста да се доработи на овој модул. Минатата 

година (2021) за потребите на надворешната евалуација од ЕУА се изврши одредено 

консолидирање на индикаторите, но доста индикатори сеуште не функционираат како треба. 

Ќе се воведе опција за нотификација на внесени податоци до студентите и 

професорите. Со нотификациите и студентите и наставниците ќе имаат информација дека се 

внесени податоците, а студентите ќе можат да реагираат на резултати од испити или уплати, 

ако мислат дека не се точни податоците или дека не се соодветни оценките според она што 

го напишале. При полагање на испитите има рокови за реакција од страна на студентите, на 

овај начин студентите навремено ќе се информирани. 
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Свесни сме дека најдобро решение е комплетна надградба на софтверот со нов 

кориснички интерфејс, оптимизиран код и бази на податоци, можности за дигитални 

потписи, QR кодови за верификација на уверенијата, и сл. Крајна цел на овие надградби би 

била имплементација на т.н. Систем на електронски индекс. Студентите да имаат можност да 

ги добиваат сите информации за нивното студирање (запишани семестри, положени испити, 

положени колоквиуми, присуство на настава, изработени домашни задачи и проекти, 

финансиски побарувања и уплати, број на освоени кредити, самостојно генерирање на 

уверенија и потврди, автоматски нотификации). А наставниците да немаат потреба од 

печатење на било каков документ поврзан со наставата и студентите. Но без сериозни 

надворешни финансии (преку донации, државна помош или сл.) овие идеи се тешко 

изводливи (впрочем и самиот iKnow е изработен со средства од Европската Унија). Доколку 

се обезбедат сигурно тоа ќе се направи.  

До обезбедување надворешни финансии ќе се продолжи со праксата на константно и 

тековно надградување на системот, согласно забелешките од професорите, и забелешките од 

студентските служби на единиците. Во тој поглед многу е битно ИТ секторот на УКЛО да 

добива прецизни и писмени забелешки. И покрај недостатоците на iKnow во минатите 3 

години добивме само 3-4 конкретни, писмени забелешки. За да се отстрани оваа нелогичност 

веднаш (до крајот на 2022) ќе се имплементира можност за реагирање (feedback), опција што 

ја имаат сите сериозни софтвери. Со имплементацијата на ваков систем за feedback штом 

одреден наставник или службеник наиде на проблеми или грешки во iKnow ќе може веднаш 

преку електронски формулар да го пријави до ИТ службата на УКЛО. 

- Почеток на имплементација: октомври 2022 

- Рок на завршување: септември 2025 

- Ризик за успешна имплементација: нема 

- Индикатор за евалуација: функционален iKnow систем  

7.3 Константно надоградување на новата веб страна 

 Кон крајот на 2021 година започна со работа новата интегрирана веб страна на УКЛО 

и единиците. Сеуште има доста проблеми, посебно со префрлувањето на податоците од 

старите веб страни. Но, и со тие проблеми ставањето во функција е голем чекор напред во 

однос на претходната состојба на комплетно шаренолики веб страни. 

 И кај веб страната главен ограничувачки фактор беа финансиите. Во услови на 

драстичен раст на платите, трошоците и приходите во ИТ секторот, тешко беше да се најде 

сериозен изработувач на интегрираната веб страна на УКЛО и единиците (всушност 13 нови 

веб страни + префрлање на податоците од старите веб страни). 

 Сега клучен момент е полнењето на веб страните со податоци и нивното ажурирање. 

Клучен фактор за тоа се ИТ администраторите во единиците и деканите/директорите треба 

да посветат поголемо внимание на нивната ажурност и педантност. А ние во централната 

служба ќе посветиме на нашите ИТ администратори.  

И кај веб страната е многу е битно ИТ секторот на УКЛО и ИТ администраторите на 

единиците да добиваат прецизни и писмени забелешки околу веб страните. Затоа и кај веб 

страните веднаш (до крајот на 2022) ќе се имплементира можност за реагирање (feedback). 

Со имплементацијата на систем за feedback штом одреден наставник, студент или друг 

корисник наиде на проблеми или грешки во веб страната ќе може веднаш преку електронски 

формулар да го пријави до ИТ службата на УКЛО или кај ИТ администраторите на единиците 

(во зависност дали забелешката е за централната веб страна или веб страна на единица). На 
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секоја забелешка за централната веб страна ќе биде одговорено дали и кога можи да се реши 

проблемот.  

Потребно е и деканите/ директорите редовно и ажурно да го контролираат 

администрирањето на нивните веб страни од страна на ИТ администраторите на нивните 

единици (без разлика дали се вработени или ангажирани со договор на дело). Посебно во 

делот на објавување на информации за студентите и содржини на англиски јазик. 

Денес при незапирлив галопирачки раст на дигитализацијата, веб страните стануваат 

огледало на институциите. 

- Почеток на имплементација: октомври 2022 

- Рок на завршување: септември 2025 

- Ризик за успешна имплементација: нема 

- Индикатор за евалуација: функционална веб страна  

7.4 Работа во облак 

Универзитетот располага со потребните софтверски и хардверски ресурси за работа во облак 

(GDrive Cloud).  Технологијата за работа во облак делумно се користи за споделување на 

документи при работа на телата на УКЛО и ректоратот: сенат, ректорска управа, комисии и 

сл. Но оваа технологија нуди многу други можности (кои сега не се користат) и ќе биди 

главната алатка за транспарентно работење. Имено, пред донесувањето на актите истите 

претходно како нацрт ќе се споделуваат во облак (најмалку десет дена) и секој вработен 

автоматски ќе добие нотификација за тоа. Потоа преку облакот ќе можи да коментира на 

нацртите на актите. По усвојувањето на актите тие автоматски ќе бидат индексирани и 

секогаш секој вработен ќе може да пребарува низ сите акти, одлуки, записници и сл. на начин 

идентичен како што пребаруваме на Google. 

- Почеток на имплементација: октомври 2022 

- Рок на завршување: декември 2022 

- Ризик за успешна имплементација: нема 

- Индикатор за евалуација: функционален облак на УКЛО 
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8. Развој и проширување. 

Константно ќе се поддржуваат единиците во нивните развојни планови и сериозно ќе се 

разгледуваат сите развојни иницијативи кои ќе доаѓаат од вработените и студентите. 

8.1 Стратегија за развој на УКЛО 

Постојната стратегија за развој на УКЛО е за периодот 2018-2022, што значи веднаш треба да 

се зафатиме со подготовка на нова. Како урнек ќе бидат земени стратегии за развој од 

водечките универзитети во светот (на пример Универзитетот во Оксфорд). 

 На потребата од прецизна стратегија укажа и надворешната евалуација на ЕУА 

(препорака 6). 

Стратегијата ќе се работи по принципот „од долу нагоре“ (bottom-up approach). Тоа 

значи дека најпрво секоја единица ќе добие прашалник во кој ќе ги специфицира своите 

стратешки приоритети (со препорака за истите да расправа на седница на наставно-

научните/ наставничките/ научните совети и студентските собранија). Потоа ќе се формира 

координативно тело (3 до 5 члена) кое ќе ги спореди и сублимира приоритетите на 

единиците. Врз основа на сублимираните предлози од едниците и визиите на ректоратот, ќе 

се изработи нацрт стратегија која ќе биде испратена на разгледување од страна на единиците. 

По разгледувањето на забелешките од единиците на нацрт стратегијата од страна на 

координативното тело и ректоратот, ќе се изработи предлог стратегија која ќе се испрати на 

усвојување од страна на Ректорската управа и Сенатот. 

- Почеток на имплементација: ноември 2022 

- Рок на завршување: април 2023 

- Ризик за успешна имплементација: нема 

- Индикатор за евалуација: Усвоена Стратегија за развој на УКЛО 2023-2028 

8.2 Прераснување на Високата Медицинска Школа во факултет 

Високата Медицинска Школа е единствената единица на УКЛО и единствената државна 

високошколска организација која нуди само стручни студии. Сметаме дека школата има 

голем потенцијал да прерасне во факултет и покрај стручни да нуди и академски студии. 

 Според интересот за студирање на високата школа, ваквиот чекор е повеќе од 

исправен и очекуван и целосно компатибилен со најновите европски и светски практики во 

едукација на давање здравствени услуги.. 

Ова ни дава за право заедно со вработените со Високата Медицинска Школа да се 

избориме за нејзино прераснување во факултет уште во првата година од мандатот. Потоа 

новиот факултет покрај постојните стручни студии ќе понуди академски студии од прв 

степен, во нареден чекор и втор степен академски студии, што понатаму би се заокружило и 

со академски студии од трет степен од областите на здравствена нега. 

 Секако за остварување на ова ќе биде потребно и кадровско зајакнување на школата, 

односно факултетот со нови вработувања, но и хонорарни (насловни) наставници од 

медицинската пракса. 

- Почеток на имплементација: ноември 2022 

- Рок на завршување: септември 2023 

- Ризик за успешна имплементација: среден, потребна е согласност од основачот 

Собранието на РСМ и измена на Законот за основање на ВМШ 

- Индикатор за евалуација: Поднесен предлог за измена на Законот за основање на ВМШ 
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8.3 Универзитетски студиски програми и заеднички истражувања 

Во никој случај единиците не смеат да  бидат конкуренција едни на други. Напротив 

треба заедно да соработуваат на мултидисциплинарни студиски програми (како 

алтернатива на поранешните интердисциплинарни студии кои се покажаа не ефикасни) и 

научни истражувања. Затоа ќе се стимулираат нови заеднички (универзитетски) наставни 

програми, како алтернатива на „конкуренцијата“ што непотребно се јавува понекогаш помеѓу 

единиците. Ставањето во функција на финансискиот модул во iKnow системот дури 

овозможува да средствата од запишувањето/ полагањето на предметот автоматски се 

префрлаат на единицата на која е вработен предметниот наставник кој го покрива предметот 

на мултидисциплинарните (заеднички) студии. Со тоа беспредметна станува расправата која 

единица ќе биде носител на заедничките студиски програми, туку заедничките студиски 

програми треба да бидат заеднички во било која смисла на тој збор. 

Всушност нашиот универзитет е пионер во оваа област бидејќи на седницата на 

Одборот за акредитација одржана во октомври 2022 е акредитирана заедничка студиска 

програма помеѓу Факултетот за туризам и угостителство – Охрид и Битехничкиот факултет 

Битола под наслов Прехранбени технологии и гастрономија на втор циклус студии. Тоа е прва 

заедничка студиска програма која е акредитирана во овој циклус во државата, зошто 

толкувањето на Законот за високо образование во делот на заеднички студиски програми 

беше дека не може да постојат такви програми. Нашите дописи за заедничката студиска 

програма и претставникот од нашиот универзитет во Одборот успеаја да ги убедат членовите 

на одборот дека не е забрането креирање заеднички студиски програми помеѓу две или 

повеќе членки на универзитет. 

Исто така треба да се продлабочи соработката помеѓу единиците и врз заеднички 

мултидисциплинарни научни, стручни и развојни истражувања.  Проектот SOLVE од 

ИНТЕРРЕГ ИПА програмата за погранична соработка со Грција Cross Border Complex Floods 

And Forest Fires Prevention And Management (ipa-cbc-programme.eu) кој моментално се 

имплементира е пример за таков проект во кој учествуваат сите единици. Ќе се стимулираат 

и во иднина апликации на проекти во кои ќе учествуваат повеќе единици. 

- Почеток на имплементација: октомври 2022 

- Рок на завршување: септември 2025 

- Ризик за успешна имплементација: среден, зависи од интересот на единиците,  

акредитацијата на заедничките студиски програми 

- Индикатор за евалуација: Иницирани нови заеднички мултидисциплинарни студиски 

програми, иницирани заеднички проекти од две и повеќе единици, 

8.4 Поддршка на единиците во нивните развојни планови 

Сите единици ќе имаат апсолутна поддршка од ректоратот во нивните развојни планови, 

проширувања, нови студиски програми, научни истражувања, преструктуирања и сл. Од 

конкретните иницијативи која безрезервно ја поддржувамe би ја споменалe иницијативата 

на Институтот за тутун од Прилеп за нивно ребрендирање со оглед дека тутунот како 

култура се повеќе наидува на законски ограничување во ЕУ. 

 Ректоратот секогаш ќе биде поддржувач на развојот на единиците и модератор при 

евентуални несогласувања помеѓу единиците. А доколку општествените услови дозволуваат, 

зошто да не и основање на нови единици. Но единствено доколку се исполнети кадровските,  

финансиските и инфраструктурните предуслови за функционирање на новата единица.  

http://www.ipa-cbc-programme.eu/approved-project/89/
http://www.ipa-cbc-programme.eu/approved-project/89/
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Тука како интересна идеја би ја напоменал Факултет за уметности. На пример на 

Државниот Универзитет во Тетово има Факултет по уметности со студиски програми по 

драмска, ликовна и музичка уметност, На Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип има филмска, 

музичка и ликовна академија. Регионот кој го покрива УКЛО има долга традиција во 

уметноста. Битола е единствениот град каде има државно средно музичко училиште а нема 

високошколски студии по музичка уметност. Во другите три града каде има државни средни 

училишта (Скопје, Тетово и Штип) има и високошколски студии по музика. Охридскиот 

регион е познат по фрескосликарството и копаничарството. Во Битола работел првиот 

снимател на Балканот и се одржува Меѓународниот фестивал на филмска камера „Браќа 

Манаки“. Професионални театри има во Битола, Прилеп, Охрид, Велес. Значи во секој случај 

повеќе од благопријатни услови за регионален факултет за уметности со студии во повеќе 

градови. Целна група би биле и студенти од другите региони во државата и странство.  

 Како иницијатива е актуелна и Медицински факултет во Битола, каде има клиничка 

болница, но тоа е единствено издржано откако Високата Медицинска Школа ќе прерасне во 

факултет (за здравствени услуги/ нега или сл.) и ќе се зајакне нејзиниот капацитет. 

- Почеток на имплементација: ноември 2022 

- Рок на завршување: септември 2025 

- Ризик за успешна имплементација: многу голем, зависи од иницијативите од 

единиците, општествените услови итн. 

- Индикатор за евалуација: поднесени развојни иницијативи од единиците  
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9. Инфраструктурни вложувања и опремување 

9.1 Распределба на средства 

Ќе се продолжи со праксата за распределба на средства за инфраструктурни вложувања и 

набавка на опрема за потребите на наставата. За досегашната пракса на распределба на 

средства повеќето колеги имаа само пофалби. Согласно моите заложби за транспарентност и 

инклузивност и овој процес ќе биде крајно транспарентен и инклузивен. Како и досега 

единиците ќе аплицираат со проекти, а ректоратот според серија индикатори ќе направи 

предлог распределба која ќе се дискутира и усвои на Ректорската управа.  

- Почеток на имплементација: октомври 2022 

- Рок на завршување: септември 2025 

- Ризик за успешна имплементација: нема 

- Индикатор за евалуација: инфраструктурни инвестиции, набавена опрема 

9.2 Инвестиции во фотонапонски инсталации 

Нашиот Универзитет, односно Техничкиот факултет –Битола (ТФБ) со фотонапонската 

инсталација на кровот од ТФБ е пионер во државата во оваа сфера. Инсталација со моќност од 

20 kW одлично функционира веќе 3 години на кровот од Техничкиот факултет и факултетот 

има годишни заштеди од ~ 30.000 kWh . 

              Моментално државата е фаза на донесување на нов правилник за производство на 

електрична енергија од фотонапонски инсталации, со кој ќе се овозможи на јавните установи 

да произведуваат и продаваат електрична енергија од инсталации со капацитет до 30 kW. Ова 

е голема шанса да бидеме први во државата бидејќи веќе имаме искуство. 

              Со донации и буџетски средства ќе се стимулира инсталирање на фото-напонски 

панели на крововите на сите објекти на УКЛО. За поставување на инсталација од 30 kW 

потребни се околу 150 м2 кровна површина и инвестиција од околу 22.000 ЕУР. 

              Годишно можат да се произведат околу 45.000 kWh електрична енергија во вредност 

(според сегашната цена) од 5.400 ЕУР која може да се искористи за сопствени потреби на 

единиците, а вишокот да продаде на пазарот на електрична енергија преку двонасочни 

броила – можност што ја дава новиот правилник за производство на електрична енергија од 

фотонапонски инсталации. 

              Фотонапонските инсталации се посебно погодни за високошколските установи 

бидејќи во летните месеци кога производството на електрична енергија е најголемо, ние не 

работиме и произведената енергија можеме да ја продаваме. Исто така бидејќи не работиме 

во ноќните часови (кога нема производство на енергија од фотонапонските инсталации) 

односот производство/консумација на електрична енергија е оптимален.  

Стекнатото искуство и знаење на ТФБ, навистина овозможува УКЛО да биде водечки 

во оваа област и овој проект да се прошири на сите единици. За изработка на проектна и друга 

техничка документација имаме и сопствен кадар со соодветни овластувања.  

Почеток на имплементација: јануари 2023 

Рок на завршување: септември 2025 

Ризик за успешна имплементација: голем – потребни финансии, регулатива 

Индикатор за евалуација: изработен елаборат за фото-напонски инсталации 
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СТУДЕНТИ И СТУДЕНТСКИ РАБОТИ 
Студентите како приоритет се оставени за крај, не бидејќи се најмалку важни (напротив тие 

се најмногу важни и смислата на постоењето на универзитетите) туку да се истакне дека сите 

погоре спомнати активности ќе се реализираат кон крајна цел поголем број на студенти и 

подобри услови за студирање, добивање зголемени знаења и вештини, а со тоа и подобра 

позиција на пазарот на труд (можност за вработување и самовработување). 

 За соработката со студентите/ студентските собранија добивме пофални зборови од 

надворешната евалуација (препораки 2 и 3) од ЕУА и понатаму ќе продолжиме во таа насока. 

 Ќе ги стимулираме студентите да земат учество во сите погоре наведени активности, 

да бидат партнер на вработените на УКЛО во развојот нашиот Универзитет. 

 Во тој поглед мора да го зголемиме интересот на студентите за нивна проактивност 

во телата на УКЛО и образовниот процес. Ќе го направиме тоа преку обуки, флаери, водичи за 

студирање, илустрирани објаснувања на нивните права и обврски. 

 Заедно со студентите ќе изработиме Кодекс на академско однесување од страна на 

студентите, наставниот кадар и администрацијата. Кодексот би опфатил меѓу другото и 

начин на вербална комуникација на студентите со наставниот кадар и обратно. Начин на 

пишана комуникација на студентите со наставниот кадар и обратно. Принципи на 

идентификување и пријавување на коруптивни практики од двете страни. Плагијаризам и 

измами. Принципи на пристојно однесување и облекување и сл. Кодексот ќе го изработи тим 

во кој во подеднаков број ќе учествуваат наставници и студенти. Примената на кодексот ќе 

биде задолжителна. 

 Колку што овозможуваат финансиските услови максимално ќе се создаваат услови за 

студирање и пристапност на лица со попреченост (телесна попреченост, слепи и слабовидни, 

глуви и неми, и сл.). 

 Всушност ќе им излегуваме во пресрет на сите инцијативи и идеи на студентите 

согласно финансиските и кадровските можности на УКЛО. 

 Неколку конкретни проекти со студентите кои ќе се реализираат или започнат во 

2022/23 се специфицирани во продолжение, но уште еднаш да напоменам дека оваа листа ќе 

се дополнува согласно инцијативите на студентите. 

 

УКЛО ќе иницира, додека во соработка со Универзитетската библиотека, и со 
промоција на концептот за примање на донации во инфраструктурата ќе имплементираме 
студентски читалници и тоа една на ниво на универзитет УКЛО читалница и по една во 
единиците. 

• Почеток на имплементација: октомври 2022 
• Рок на завршување: септември 2025 
• Ризик за успешна имплементација: среден, недоволна заинтересираност кај 

единиците/наставниците и/или донаторите  
• Индикатор за евалуација: број на функционални студентски читалници 

 
УКЛО ќе иницира, додека во соработка со единиците и Универзитетската библиотека, 

ќе имплементираме е-библиотека на стручна литература. 

• Почеток на имплементација: ноември 2022 
• Рок на завршување: септември 2023 
• Ризик за успешна имплементација: среден, недоволен интерес од единиците, 

недоволно финансии за имплементација 
• Индикатор за евалуација: функционална е-библиотека  



 

 

Програма за работа и развој на УКЛО 22/23 

30 од 31 СТУДЕНТИ И СТУДЕНТСКИ РАБОТИ 

УКЛО континуирано се грижи за подобрување на студентскиот сервис. Бидејќи УКЛО 

се стреми да биде второ семејство во текот на студирањето и иден партнер на своите 

студенти, ќе иницираме, а во соработка со единиците ќе имплементираме Центар за 

студентска поддршка (Centre for Student Support-CSS). CSS центарот е замислен како 

продолжена рака на КРЕДО Центарот и Алумни клубот, но, со дополнителен сервис од страна 

на наставниот, административниот кадар на факултетот и студентите - тутори.  

Крајната придобивка е засилено вклучување на единиците во заедничките 

промотивни кампањи на УКЛО со цел регрутирање на повеќе и подобри студенти, 

континуирана соработка со стопанството и средните училишта, организација на спортски и 

образовни натпревари студенти – средношколци - останати, организација на студентска 

летна школа на ниво на факултет во соработка со општините и јавните претпријатија и со 

задолжително вклучување на средношколците, студентска картичка, студентски кодекс  

• Почеток на имплементација: ноември 2022 
• Рок на завршување: септември 2023 
• Ризик за успешна имплементација: среден, недоволен интерес од единиците и  
• Индикатор за евалуација: број на активни CSS 

 
УКЛО и универзитетското студентско собрание во координација со единиците преку 

Деканатската управа, CSS, и факултетските студентски собранија ќе организираме серија на 

тематски собири/панел дискусии/работилници/обуки и соработка со институциите и 

невладините организации за развој и зајакнување на студентските вештини во секоја 

смисла, да ги охрабриме студентите јавно да говорат, да се вклучуваат во општествените 

случувања, да се почувствуваат како активни чинители за влијателни прашања, но и да 

менаџираат процес:  

• Почеток на имплементација: октомври 2022 
• Рок на завршување: септември 2023 
• Ризик за успешна имплементација: среден, недоволен интерес од единиците и 

вработените за соработка 
• Индикатор за евалуација: извештаи од одржани активности 

 
Во претходните две академски години се започна со пракса за организирање на 

факултетска и универзитетска студентска конференција за студентите од прв и втор 

циклус на студии. Праксата на одржување на универзитетската студентска конференција ќе 

продолжи, така што ќе бидат презентирани студентски трудови од сите факултетски 

студентски конференции подобрени и интегрирани. Овој пристап ќе овозможи интеракција, 

тимска работа, продукција на поквалитетни трудови. 

• Почеток на имплементација: октомври 2022 
• Рок на завршување: септември 2023 
• Ризик за успешна имплементација: среден, недоволен интерес од единиците за 

поттикнување, мотивирање и работа со студентите 
• Индикатори за евалуација: извештај од одржана универзитетска конференција 

и извештаи од одржани факултетски студентски конференции 
 
УКЛО ќе ги интензивира спортските студентски активности со организирање на 

турнири и во Битола во универзитетската спортска сала, (во повеќе термини и претпладне и 

попладне), но и во останатите градови на единиците на УКЛО. 

• Почеток на имплементација: октомври 2022 
• Рок на завршување: септември 2025 



 

 

Програма за работа и развој на УКЛО 22/23 

31 од 31 СТУДЕНТИ И СТУДЕНТСКИ РАБОТИ 

• Ризик за успешна имплементација: среден, недоволно финансиски средства за 
реновирање и одржување на спортската сала, како и за реализација на 
активностите, недоволен ангажман и интерес кај вработените 

• Индикатори за евалуација: број на одржани турнири 
 

УКЛО и универзитетското студентско собрание во координација со единиците преку 

Деканатската управа, CSS, и факултетските студентски собранија ќе започнеме подобрување 

на интегрираната web страница во делот на студентските работи. 

• Почеток на имплементација: октомври 2022 
• Рок на завршување: септември 2025 
• Ризик за успешна имплементација: среден, недоволен колективен ангажман 
• Индикатор за евалуација: зголемена видливост на резултатите 

 
УКЛО и универзитетското студентско собрание во координација со единиците преку 

Деканатската управа, CSS, и факултетските студентски собранија ќе подготвуваме е-весник 

како прилог на Универзитетски глас, со кој континуирано ќе се промовираат активностите на 

студентите пред средношколците и остнатите, студентски кодекс и студентски водич. 

• Почеток на имплементација: ноември 2022 
• Рок на завршување: септември 2025 
• Ризик за успешна имплементација: нема 
• Индикатор за евалуација: изработен е-весник, изработен студентски кодекс и 

изработен студентски водич 
 

Како раководство и ректорска управа на УКЛО, продолжуваме со вмрежување на 

нашето универзитетско студентско тело со истите во државата и во регионот со посебен 

акцент на Отворен Балкан, со цел размена на идеи, знаење, кадар и студенти. 

• Почеток на имплементација: ноември 2022 
• Рок на завршување: септември 2025 
• Ризик за успешна имплементација: голем, многу чинители 

• Индикатори за евалуација: организирана регионална младинска размена во 
рамки на Отворен Балкан 

 


