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1. Вовед & институционален контекст
Во овој извештај е опфатен периодот од 1 септември 2018 год. до 31 август 2019 год., но со
дополнителни податоци до 24 декември 2019 година. Во текот на овој период Универзитетот на
Југоисточна Европа ја прослави својата 17-годишнина.
(Забелешка: Во периодот опфатен со овој извештај, името на земјава во која се наоѓа УЈИЕ се
смени од „Република Македонија“ во „Република Северна Македонија“. Заради јасност, последното
ќе се користи исклучиво во целиот извештај, дури и ако е анахронистички).
Универзитетот на Југоисточна Европа обезбедува предавања за дипломи во три циклуса
(додипломски, магистерски и докторски). Универзитетот функционира на два кампуса во Република
Северна Македонија: главниот кампус во Тетово и помалиот кампус во главниот град во Скопје.
Универзитетот има пет факултета – Факултет за бизнис и економија; Факултет за современи науки и
технологии; Факултет за современи општествени науки; Факултет за јазици, култури и комуникации
и Правен факултет. Универзитетот вклучува и два специјализирани центра, Јазичен центар (за учење
јазици без добивање диплома) и Центар за е-учење (за развивање и проширување на
компјутерските вештини). На УЈИЕ функционира и Институтот за научни истражувања „Макс ван дер
Штул“, кој претставува главното место за активностите за соработка за истражување на
институцијата. Конечно, УЈИЕ го вклучува и Технолошкиот парк (ТП), кој обезбедува меѓусебна
соработка меѓу академскиот и претприемачкиот свет преку бизнис-инкубација; развој на старт-ап
компании, ТП се наоѓа на кампусот во Тетово.
Универзитетот е регионално уникатен во одржувањето на „флексибилната употреба на
јазичната политика", поддржувајќи ги трите официјални јазици: албански, англиски и македонски
јазик. Целокупната официјална комуникација се одвива на сите три јазици, а на вработените и на
студентите им е дозволено да користат кој било од нив во службена комуникација во рамките на
универзитетската заедница. Покрај тоа, УЈИЕ е силно посветен на достапноста на образованието врз
основа на заслуги и способност, без оглед на полот, мајчиниот јазик, религијата, националноста или
политичката припадност на студентот. Универзитетот вложува значителни суми пари за поддршка
на стипендиите за најодличните матуранти (како што е потврдено од кумулативниот просек на
оценки од средно училиште) за да привлече најмногу студенти без оглед на нивните финансиски
околности. Универзитетот има и правен статус кој го нема ниту еден друг универзитет во Република
Северна Македонија, а официјално е признат како „ приватна-јавна и непрофитна“ институција.
УЈИЕ обезбедува широка инфраструктура за да им помогне на студентите во секоја фаза од
нивната академска кариера. Од моментот кога аплицираат, Канцеларијата за студентски сервис
обезбедува помош и насоки и, откако ќе се запишат, секој факултет има специфичен студентски
советник кој има за задача да им помага на студентите во разрешување на нивните потешкотии.
(Има студентски советник специфичен за Кампусот во Скопје). Од секој член од академскиот кадар
се бара да реализира четири „часа консултации“ неделно и во тоа време треба да бидат достапни
да одговорат на барањата на студентите. Студентското собрание ги претставува студентите во
формална смисла, а на студентите им е дозволено сами да се кандидираат за претставнички места.
Библиотеката е отворена секој ден во неделата, освен во недела, а кадарот на Библиотеката е
обучен да им помогне на студентите во идентификување и лоцирање на материјалите што им се
потребни за студиите. Центарот за кариера обезбедува помош во текот на целиот животен циклус
на студентите, помагајќи им на студентите при стажирање, обезбедувајќи обука и совети за барање
работа и советување на студентите за тоа како успешно да се пријавуваат за работни места.
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Универзитетот на Југоисточна Европа е должен да го почитува Законот за високо образование
на Република Северна Македонија, со кој се обврзува акредитација на академските наставни
програми (студиски програми) и акредитација на академски ментори (за студентите на
постдипломски студии). Во рамките на овие широки параметри, Универзитетот главно е автономен.
Универзитетот го води избран ректор, кој поднесува извештаи до Одборот на Универзитетот; под
ректорот има раководен тим што го сочинува Ректорскиот совет. Универзитетскиот сенат е главно
колективно тело на носители на одлуки на Универзитетот, иако многу значајни одлуки потекнуваат
од Наставно-научните совети на одделните факултети.
Во рамките на Универзитетот има повеќе позитивни движења, кои се наведени во овој извештај,
но, сепак, мора да се признае дека институцијата сè уште се соочува со предизвикувачки образовен
пејзаж. Република Северна Македонија покажува постојани демографски опаѓања, што резултира
во сè помалку кандидати од кои можат да се регрутираат нови студенти; ова е тренд што се влошува
со постојаната емиграција од земјава. Остануваат повеќе институционални конкуренти, како
државните универзитети, така и приватните колеџи. Универзитетот ужива зголемена финансиска
стабилност во споредба со последниве години, но, сепак, сериозно е зависен од приходот што е над
неговата апсолутна контрола, при што поголемиот дел од неговите приходи од работењето
произлегуваат од школарината на студентите и од владините субвенции.
И покрај предизвиците со кои се соочува УЈИЕ, сепак тие се со помало влијание од оние во
периодот на основање на Универзитетот во 2001 година. Во тоа време, преку дарежливоста на
донаторските институции и нации и преку визијата на нашите основачки водачи – а особено Макс
ван дер Штул - институција основана и покрај тешкотиите, се претвори во плуралистичка,
мултикултурна, повеќејазична институција која нуди образование што е високо ценето низ целиот
Балкан и издава дипломи признати низ целиот свет.

2. Извештај за самоевалуација и процес
Овој извештај е резултат на тим од академски и административен кадар вработени на
Универзитетот во Југоисточна Европа. Тие беа назначени со одлука на Ректорската управа, кој ја
потврди одлуката донесена во претходната академска година за именување на овие посебни лица
во Комисијата за самоевалуација.
Членови во Комисијата за самоевалуација се:
−

Д-р Ендру Гудспид – одговорен;

−

Д-р Џеваир Мемеди – заменик-одговорен;

−

Д-р Владимир Радевски – член;

−

Д-р Вероника Карева – член;

−

Д-р Адриан Бесими – член;

−

Д-р Гадаф Реџепи – член;

−

Д-р Сами Мемети – член;

−

Д-р Агрон Рустеми – член;

−

Д-р Вели Креци – член;

−
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Тимот побара информации од целата универзитетска заедница, земајќи релевантни
информации од административни канцеларии, самите академски факултети и единици за
академска поддршка (како што се Центарот за јазици и Центарот за е-учење). Предлозите и увидите
на секој соработник суштински не се изменети, иако одредени придонеси се изменети за јасност и
за наративната хармонизација на самиот извештај.
Готовиот Извештајот прво се доставува до Универзитетскиот сенат за усвојување, а потоа е
претставен пред Одборот на Универзитетот. По одобрувањето од Одборот, Извештајот за
самоевалуација се смета за официјално усвоен од Универзитетот и, по преводот од англиски, се
објавува на сите три официјални јазици на Универзитетот на веб-страницата на Универзитетот.
Притоа бесплатно е достапен за читање низ целиот свет.
Процесот на самоевалуација на Универзитетот на Југоисточна Европа обично се смета за
позитивен, бидејќи претставува холистички портрет на институцијата што честопати е тешко да се
добие на дневна основа. Наведените информации честопати се користат од институционалниот
извршен тим и средниот менаџерски тим за да ги информираат за своите процеси на донесување
одлуки. Тоа резултира и со ажурирано портфолио на корисни податоци за Универзитетот, кои може
и се користат како достапно средство за обработување факти за Универзитетот за гости, дипломати
или за меѓународни организации.
Процесот, меѓутоа, претставува тешкотија на Комисијата за самоевалуација. „Флексибилна
употреба на јазиците“ честопати значи дека податоците се доставени на еден јазик, преведени на
друг јазик, а потоа се сумираат наративно од некој што не ги генерирал првичните податоци. Ова
одзема многу време и потенцијално може да доведе до грешки во толкувањето. Второ, процесот на
подготвување на извештајот за самоевалуација историски секогаш е за време на академскиот
семестар, што значи дека тоа им дава дополнителен товар на канцелариите и професорите кои веќе
се зафатени со работата на Универзитетот. Препорачливо е да се размисли за подготвување на
извештајот за самоевалуација завреме на еден од двата распусти на Универзитетот, за време на
зимскиот одмор во јануари или за летнатиот во јули / август. Конечно, треба да се забележи дека
вклученоста на студентите во процесот на самоевалуација за жал е мала. Бидејќи таа група е
најмногу погодена од јаките или од слабите страни на Универзитетот, се препорачува нивното
учество да биде во поголеми размери.
Треба да се направи една крајна забелешка во врска со извештајот за самоевалуација и со
процесот на самоевалуација. Овој извештај има формални сличности со претходните извештаи, за
да биде практична и некомплицирана споредбата од година в година. Сепак, овој извештај вклучува
и нови елементи - како што е овој дел од Извештајот за самоевалуација и процесот во текот на кој е
напишан - за да се опфатат формалните препораки за структурата предложена од Европската
асоцијација на универзитети. Според тоа, овој извештај вклучува неколку нови фактори, особено
зголемен акцент на формално идентификување на предизвиците и можностите.

3. Достигнувања
Во периодот опфатен со овој извештај, Универзитетот на Југоисточна Европа го инаугурираше
својот трет ректор, академик проф. д-р Абдулменаф Беџети. Тој го замени ректорот во заминување,
проф. д-р Замир Дика, кој беше ректор осум години. Процесот на избори беше уреден, а
транзицијата неприкосновена.
Во периодот опфатен со овој извештај, Владата на Република Северна Македонија ја зголеми
финансиската поддршка на Универзитетот од 500.000 евра на 800.000 евра. Оваа поддршка му
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овозможи на Универзитетот да обезбеди стипендии за студенти кои би сакале да се запишат на
Универзитет, но кои трошокот за школарината може да ги ограничува. Универзитетот со
благодарност ја признава дарежливоста на Владата во обезбедувањето на овие вредни субвенции.
УЈИЕ продолжува да негува и да одржува силна посветеност на меѓународните односи и на
зачувување на нашите односи со меѓународната донаторска заедница преку нивните дипломатски
канцеларии во Република Северна Македонија. За време на периодот на овој извештај,
Универзитетот беше почестен да биде домаќин на амбасадорите на Албанија, Франција, Италија,
Словенија, Обединетото Кралство и амбасадорот во заминување и новиот амбасадор на САД, како
и на бројни делегати во посета и дипломатски претставници од целиот свет, од Кина, па до Иран и
до Полска и средба со локални претставници и со претставници на УСАИД со седиште во Вашингтон.
И неколкумина Фулбрајт научници, спонзорирани од САД, беа распоредени на Универзитетот за
време на овој извештај и дадоа значајни придонеси за кои институцијата е благодарна. На локално
ниво, Ректорот и неговиот извршен менаџерски тим постојано се среќаваа со претставници на
врвните локални и регионални универзитети за да разговараат за можностите за соработка. Покрај
тоа, Универзитетот на Југоисточна Европа се обиде да воспостави или да одржи цврсти врски со
локалниот бизнис и претприемачката заедница, со истакнати менаџери, деловни лидери и
филантропи кои ја посетуваат институцијата.
Универзитетот презеде бројни ревидирања на правилниците и статутите и ги усвои соодветно
преку Сенатот на Универзитетот, преку внесување на измените од неодамна изменетиот Закон за
високото образование на Република Северна Македонија. Ревизијата резултираше и во
назначување нов претседател на Сенатот. Сето ова беше голем напор за реструктурирање на
внатрешните упатства и влијаеше врз повеќето правилници во врска со функционирањето на
Универзитетот и го усогласува Универзитетот целосно во согласност со законските барања за
неговото работење.
УЈИЕ презеде и значителен напор за акредитација и реакредитација на програмите што
резултираше со имплементација на нова структура на тие студиски програми. Најзначаен резултат е
трансферот на додипломските програми од структурата со 180 ЕКТС во 240 ЕКТС. Покрај тоа, УЈИЕ
презеде нов план насловен „Програма за академско комплетирање“, чија цел е да се потенцираат
институционалната поддршка, академските совети и можностите за стипендирање, повторното
вклучување на неактивните студенти во нивните програми.
Универзитетот имаше задоволство да биде домаќин на повеќе конференции, тркалезни маси,
работилници, предавања од гости и групи за дискусии во текот на периодот на овој извештај. Ова е
во согласност со традиционалната посветеност на УЈИЕ да им обезбеди на надворешните говорници
и ревизори фер и научен форум за изразување на нивните идеи во академска и колегијална
атмосфера. Притоа особено забележителни беа конференциите организирани од УЈИЕ, како што се
оние за борба против корупцијата во високото образование и за почетоците на политичкиот
плурализам во Македонија. „Универзитетот беше домаќин и на регионално различна регионална
тркалезна маса за Западен Балкан за етика и интегритет во високообразовните системи. На УЈИЕ
беше и одржана „Летната школа за претприемништво и меѓународна комуникација“, на која
Кампусот во Тетово заедно беа студентите од УЈИЕ и од Германија. Институцијата имаше и успех со
апликациите за „Хоризонт 2020“ и ги прошири своите напори за доставување предлози за
истражувања и грантови. Покрај тоа, нов истражувачки соработник со меѓународно искуство беше
назначен во Институтот за истражување „Макс Ван дер Штул“’, за да ги зголеми можностите на
ИИМВДШ.
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Сепак, главните достигнувања на Универзитетот не се однесуваат на меѓународното
признавање, туку на секојдневните работни активности на студентите, професорите,
администраторите и раководството на академската институција. Нивна секојдневна работа е да ги
извршуваат и да ги промовираат знаењата што остануваат најзначајното достигнување на УЈИЕ.

4. Можности
Универзитетот на Југоисточна Европа е регионално карактеристична институција за високо
образование, чија примарна мисија е обезбедување одлично предавање во меѓународни рамки за
студентите без оглед на нивната етничка припадност, националност, мајчин јазик, религија или
политичка припадност. Има докажана историја на меѓународен ангажман и меѓународно
партнерство. Овие фактори го прават вреден партнер, но и потенцијален партнер во регионов за
други универзитети и истражувачки институти во странство, за меѓународни агенции за помош или
агенции за развој и за амбасади и конзулати. УЈИЕ треба да ги следи ваквите можности и има намера
да го стори тоа. Општ став на Универзитетот е дека иднината на високото образование е во
соработката.
Универзитетот одржува два од најатрактивните и најпријатни кампуси во Република Северна
Македонија, што го прави пожелно место за учење и предавање. Технологијата што се користи на
нив е современа и редовно се следи, поправа и се ажурира од посветен ИТ-кадар. Станува збор за
опрема што мора да биде осовременета и одржувана, бидејќи преку неа може да убедат за
регрутирање и за задржување.
Универзитетот одржува и долгогодишен модел за обезбедување квалитет, кој е вграден
длабоко во културата на институцијата. Неколку значајни мерки за да се гарантира квалитет што
редовно го користи УЈИЕ се: процес на опсервација на наставата (колегијално оценување на
наставниот час); процесот на евалуација на студентите (анонимни анкети на студентите за нивните
часови и професори); процесот на евалуација на кадарот (со кој секој предавач има лична,
продлабочена процена од својот директен раководител) и моделот за обука на вработените (со кој
сите вработени имаат групи за обука и дискусии за шест дена по академска година, 3 дена во август
и 3 дена во февруари). Овие, но и другите универзитетски процеси, како што е водството за
истражување дадено од Централниот комитет за истражување - помагаат да се осигура дека УЈИЕ
достигнува и одржува академска извонредност во предавањата и во истражувачката заедница.
Бизнис-центарот за иновации и Технолошкиот парк од УЈИЕ ја претставуваат постојаната
заложба на Универзитетот да се вклучи во корпоративниот и претприемачкиот свет. Тоа беше во
фокусот на периодот опфатен со овој извештај за проширување на постојната соработка со
деловните лидери во регионов и за воспоставување нови контакти со компаниите, менаџерите и со
корпорациите кои ги водат финансиските и претприемничките напори на Западен Балкан. Бизнисцентарот за иновации и Технолошкиот парк се напори за одржување и продлабочување на таа
соработка помеѓу академскиот кадар и компаниите.
Износот на школарината е значително понизок од оние на универзитетите од Западна Европа
или Северна Америка; можно е да постои значителен потенцијал за упис меѓу албанската и
македонската заедница во дијаспората.
Треба да се напомене и дека УЈИЕ се покажа како прилагодлив кон развојот на трендови во
образованието, обезбедувањето квалитет, вработувањето на студентите и кон понудените услуги,
како и кон генерално променливата средина за универзитетите и во Република Северна Македонија
и во регионов. Оваа институционална способност да се остане прилагодлив кон променливите
9
Извештај за самоевалуација 2018-2019

трендови, притоа одржувајќи силна посветеност на мисијата и образовните принципи на
Универзитетот, укажува дека УЈИЕ има воспоставено институционална култура која може да ги
издржи на прилично значајните предизвици со кои се соочуваат сите универзитети во Западен
Балкан.

5. Предизвици
Пазарот за високото образование во Република Северна Македонија останува високо
конкурентен, при што повеќето државни универзитети и бројни приватни колеџи се натпреваруваат
за секој студент. Ова, во комбинација со намалената популација (како резултат на демографскиот
пад и емиграцијата) значи дека вработувањето на студентите и нивното задржувањето како
студенти останува клучен приоритет на УЈИЕ. Универзитетот е многу зависен од оперативните
приходи од школарината што ја плаќаат студентите, така што секое намалување на бројот на
запишани или задржани студенти има директно влијание врз можноста на Универзитетот да ги
извршува највисоките стандарди на образование и достигнување.
Друг значаен предизвик поставен од палетата високообразовни институции кои се
натпреваруваат во балканскиот регион е дека обидите за привлекување партнерства за
истражување, институционални билатерални договори или финансирање на проекти се многу
конкурентни. Иако УЈИЕ останува посветен на таквата отворена конкуренција и се обидува да биде
поттикнат од тоа, мора да се напомене дека големите грантови и проекти стануваат сè потешки за
да се добија, токму заради овој натпревар. На ова поле треба да напоменеме и дека тешкиот фокус
на УЈИЕ врз општествените науки, правните студии, јазиците и бизнисот во голема мерка го
ограничува Универзитетот да аплицира за некои од попрофитабилните можности за истражување,
за кои се потребни екстензивни физички лаборатории.
Главниот кампус во Тетово започнува да покажува знаци на амортизација на објектите и
опремата, за што се потребни дополнителни трошоци само за замена или за поправка на потребните
материјали. За студентските домови, училниците, административните канцеларии и општата
инфраструктура се потребни периодични надградби на опремата и е скапо за загревање во зима и
за ладење во текот на летото. Очекуваната техничка застареност и општата деградација на
материјалите со текот на времето би претставувале дополнителни трошоци со кои Универзитетот
веројатно ќе се соочи краткорочно или долгорочно.
Универзитетот никогаш не бил задоволен со навремена стапка на дипломирање. Иако од
студентите кои дипломирале се потврдува дека имаат регионално високи стапки на вработеност, но
знак на загриженост е тоа што премногу студенти или целосно ги напуштаат студиите (не успеваат
да ги завршат студиите) или не дипломираат навреме (т.е. студиите траат подолго од очекуваното
време за дипломирање). Ова треба да биде елемент на загриженост за целата универзитетска
заедница и мора да се вложат напори на макро и на микро ниво да се детектираат, интервенираат
и да се спречат студентите од повлекување или од одложување на завршувањето на нивната
програма.
Недостатокот на ефективнa алумни-асоцијација го лишува Универзитетот од незаменлива
компонента на заедницата на УЈИЕ, која може да помогне за прашања како што се социјално
поврзување, совети во однос на наставната програма, стажирање и помош при вработување и
вредни можности за деловно вмрежување. Треба да биде голем приоритет на Универзитетот
повторно да ги ангажира поранешните студенти, бидејќи тие претставуваат едно од највредните
средства на кои Универзитетот може да се повика за совет, развој и за унапредување.
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Членовите на академскиот кадар на УЈИЕ се посветени и висококвалификувани
професионалции, но предизвиците продолжуваат во академската сфера. Вообичаено забелешките
на студентите се однесуваат на тоа дека изгледа оти предметите се дизајнирани за да ги задоволат
интересите и стручноста на предавачите отколку прецизните потреби на студентите. Од анкетите на
студентите се забележува дека материјалот понекогаш се повторува помеѓу студиските циклуси (т.е.
истиот материјал претставен на додипломски студии повторно се појавува на магистерски ). Изборот
на академскиот кадар во звање e одредено со докажаното достигнување како научник, професор и
како соработник во заедницата, но сепак е и автоматски. Академскиот кадар го прифати
предизвикот да ги бара најсериозните и најригорозните селективни конференции и списанија
достапни за нивната истражувачка работа, но има и повремени лоши публикации или „конференции
за одмор“. Конечно, Универзитетот е во спротивност со современите образовни трендови во тоа
што има многу малку меѓународен кадар со полно работно време. За да се реши ова, УЈИЕ даде
приоритет на ангажирање на меѓународен кадар, или на користење на мобилноста на вработените
и програмите за грантови, за зголемување на присуството на меѓународен академски кадар во
академската 2020-2021 година.
. Конечно, треба да се напомене дека прифаќањето на апликантите на програми за првиот и за
вториот циклус е, поради практични цели, автоматско. Во суштина не постојат процеси на одбивање
на апликантите за првиот и за вториот циклус (докторските студии се ограничени со законски
ограничувања на бројот на кандидати што еден ментор може да ги менторира). Ова значи дека
Универзитетот прифаќа некои студенти кои, можеби без никаква вина, сепак се неподготвени или
непогодни за високо образование. Се препорачува да се разгледаат основните минимални
стандарди за апликантите за да се рефлектираат приоритетите на добрите процеси на избор.

6. Структура: факултети и центри
Универзитетот на Југоисточна Европа функционира на два кампуса, еден во Тетово и еден во
Скопје. Образовната понуда на Универзитетот ја обезбедуваат петте факултети на УЈИЕ:
−

Факултет за бизнис и економија;

−

Факултет за современи науки и технологии;

−

Факултет за современи општествени науки;

−

Факултет за јазици, култури и комуникација и

−

Правен факултет

Студентите следат настава според сопствениот избор опфаќајќи првенствено задолжителни (или
„основни“) предмети кои се испорачуваат на нивниот факултет. Има и „изборни“ предмети кои се
достапни во рамките на избраната програма за да се овозможи студентот да го персонализира
своето образование во согласност со своите специфични интереси или желби за специјализација за
работа. Конечно, има и „слободни изборни“ предмети, кои се општи предмети што им
овозможуваат на студентите да совладуваат предмети, врз основа на нивниот интерес, надвор од
нивниот факултет. Според тоа, повеќето од предметите кои студентите ги слушаат се во рамките на
неговиот или нејзиниот избран факултет.
Во рамките на факултетот, студентот има пристап до студентски советник, чија примарна работа
е да им помогне на студентите преку совети или преку решавање на проблемите. Покрај тоа,
администраторот на факултет честопати дава услуги поврзани со студентите за административните
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работи. Секој предавач е „тутор“ на група од 4-7 студенти, па треба да обезбеди општа академска
помош и да идентификува потенцијални проблеми во исполнувањето на барањата од програмата
на студентот.

6.2 Факултет за бизнис и економија
Факултетот за бизнис и економија останува најголем факултет на Универзитетот, во однос на
бројот на студентите и на вработените. На факултетот се нудат три циклуса на студии, дистрибуирани
на следниов начин: додипломски студии по бизнис и економија (со модули во економија,
претприемништво, финансии и сметководство, финансии и банкарство и менаџмент и маркетинг);
магистерски студии по бизнис-администрација, финансии, финансии и сметководство, менаџмент,
маркетинг, професионален менаџмент со логистика и синџир на набавка и професионален
менаџмент на продажба; како и докторски студии по бизнис-администрација и економија.
Во периодот опфатен со овој извештај, членовите на кадарот од Факултетот за бизнис и
економија учествуваа на повеќе меѓународни конференции, на места како Хрватска, Романија,
Турција и О.К.; на Факултетот беше организирана и Конференцијата на тема „ Од транзиција кон
развој: нови предизвици и перспективи.“ Факултетот за Б&Е организираше и повеќе семинари и
работилници, како што се тркалезна маса за студенти, дискусии со група апсолвенти за
„премостување на неусогласеноста на пазарот на трудот“ и Летната школа на ФБЕ на тема „Критичко
размислување во дигиталната ера“. Слично на ова, ФБЕ беше кодомаќин (со колеџот „Јахја Кемал“)
на работилницата за критичко размислување за средношколци.
Голем дел од акцентот на ФБЕ во овој период се однесува на зацврстување на односите со
студентите, апсолвентите и поранешните студенти (алумни). Соодветно на тоа, Факултетот за Б&Е
организираше редовни состаноци со сегашните студенти, новодипломираните студенти,
апсолвентите и алумните. Факултетот има и водечка улога во однос на соработката на Универзитетот
со деловната и претприемачката заедница, со оглед на актуелноста на интересите на
корпоративниот свет и областа за истражување на Факултетот.

6.3 Факултет за современи науки и технологии
Факултетот за современи науки и технологии (ФСНТ) нуди студии во сите три циклуса, со
додипломски програми за бизнис-информатика, компјутерско инженерство и компјутерски науки;
магистерски програми во бизнис-информатика, компјутерски науки (со модули апликации во развој
на софтвер и апликации, инженерство на податоци, веб и мобилни системи, софтверско
инженерство и информациски системи) и примена на информациski и комуникациски технологии
(ИКТ) во наставата; како и докторски студии по компјутерски науки.
Факултетот за СНТ и понатаму има една од највисоките стапки на вработени дипломирани
студенти на УЈИЕ, што укажува на постојаното признавање на пазарот за квалитетот и современоста
на наставните планови за ФСНТ. Сепак, Факултетот продолжува да се соочува со тешки предизвици
за упис и за продолжување постдипломски студии, со оглед на високата побарувачка на вештини за
компјутерските науки однадвор. Како и да е, во текот на периодот на овој извештај, Факултетот
одржува стабилна, нефрагментирана група на додипломски студенти и во двата кампуса во Тетово
и во Скопје. Доколку ФИНКИ (УКИМ) се остави настрана, податоците за упис покажуваат победнички
пазар за СНТ и на додипломски и на постдипломски студии во споредба со големите државни
универзитети, УМТ („Мајка Тереза“) и ДУТ (Државниот универзитет во Тетово). Студиите на англиски
јазик на додипломски студии имаат зголемување, со вкупно 42 студенти во двата кампуса кои
целосно ги следат предавањата на англиски јазик.
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Надвор од предавањата и лабораторијата, главните напори на Факултетот во периодот на овој
извештај се 1) градење посилни односи со локалните и меѓународните деловни и претприемачки
заедници и 2) зголемување на меѓународниот профил на програмите на СНТ, предавачи, студенти и
алумни. Како поддршка на овие цели, ФCНТ соработуваше со Tехнолошкиот парк на УЈИЕ за да
обезбеди практиканти за своите студенти. ФCНТ вклучува 3-4 меѓународни членови во кадарот кои
треба да предаваат, главно на магистерски студии за да се зголеми учеството на меѓународниот
кадар во наставниот процес. На крајот, ФCНТ аплицираше за неколку и доби три големи
истражувачки проекти, два од шемата за финансирање Еразмус + и еден од Хоризонт2020, што е прв
од ваков вид за УЈИЕ.

6.4 Факултет за современи општествени науки
Факултетот за современи општествени науки (ФСОН) првенствено е насочен кон оние кои сакаат
да имаат кариера во областа на јавните услуги, иако ФСОН предвидува студентите да имат повеќе
можности во рамките или надвор од владините канцеларии. Факултетот нуди дипломи во сите три
циклуса, распределени на следниов начин: додипломски програми за јавно управување и
администрација (со модули за управување со невладини организации и јавно управување и
политика), политички науки и меѓународни односи (со модули во политички науки и меѓународни
односи) и социјална работа и социјална политика; магистерски програми по дипломатија,
управување, јавна администрација, политички науки и европски студии (заедничка програма со
Универзитетот во Љубљана); како и докторски програми по политички науки и јавно управување и
администрација.
Главните саморегулирачки напори на ФСОН во периодот опфатен со овој извештај вклучуваат
реакредитација на наставните програми засновани врз надворешни извештаи и предлози дадени
од студентите и од кадарот, процес што вклучуваше акредитација на магистерската програма за Еуправување. Покрај тоа, основните предмети беа ревидирани во однос на вежбите за мапирање на
наставните програми. Дополнително, ФСОН со задоволство забележа зголемување на бројот на
студентите и на вработените кои учествуваат во програмите за мобилност на Еразмус, а Факултетот
беше домаќин и кодомаќин на две меѓународни академски конференции со значително
меѓународно учество.
Факултетот за СОН иницираше и политика за мониторинг на стапките на преодноста на
студентите и воспостави широк опсег да служи како стандард за напредок на Факултетот за
напредување на студентите. Покрај ова, Факултетот направи напор да ги идентификува и реактивира
студентите на магистерски кои се „неактивни“, да се обидат да ги вратат во академската заедница.
ФСОН започна и да воспоставува локална мрежа на работодавци како соработници, особено за да
побара совети за наставни програми и да воспостави потенцијални врски за вработување за
дипломираните студенти. Конечно, Факултетот има воспоставено пристап до заедницата со
значителен напор за периодот опфатен со овој извештај, особено во однос на учество во локални
дебати и тркалезни маси и зголемување на употребата на социјалните медиуми на Факултетот во
однос на вработувањето на студенти.

6.5 Факултет за јазици, култури и комуникации
Факултетот за јазици, култури и комуникации (ФЈКК) има единствена структура, поделена
Одделот за албански јазик и литература, Одделот за англиски јазик и литература, Одделот
германски јазик и литература и Одделот за меѓународни комуникации. Со исклучок
меѓународните комуникации (што се фокусира на теоријата на комуникацијата, односите
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јавноста, дипломатијата, преговорите, семиотиката и сл.), овие оддели нудат јазична настава
насочена пред сè на студенти кои планираат да бидат наставници по јазик, преведувачи или
толкувачи, или оние кои инаку може да бараат напредни јазични вештини (во корпоративни или
угостителски области). Се разликува од Центарот за јазици на УЈИЕ (подолу) по тоа што, Центарот за
јазици нуди настава по јазик за оние кои специјализираат за други области освен јазик; албанскиот,
англискиот и германскиот оддел предаваат на оние што бараат дипломи во тие специфични јазични
дисциплини.
Во периодот опфатен со овој извештај, ФЈКК беше домаќин на бројни тркалезни маси и
микроконференции, а беше вклучен во многу промотивни активности надвор од Универзитетот.
Членовите на академскиот кадар учествуваа на надворешни академски конференции низ цела
Европа и (во неколку случаи) надвор од Европа и објавуваа трудови во академски списанија со
меѓуколегијална критика. Академските програми останаа и понатаму популарни, со значителен
успех во вработувањето од програмата за настава по англиски јазик. Сепак, мора да се забележи
дека на додипломската програма по англиски јазик запишувањето останува загрижувачки слабо, а
програмата по албански јазик и понатаму е деликтна. Се надеваме дека во рамките на целосната
ревизија на наставната програма од минатата година ќе се имаат предвид овие недостатоци.
Факултетот смета дека треба да продолжи со ревидирање на наставните програми за да се
задоволат современите јазични потреби, потенцирајќи ги функционалноста и употребата над
традиционалното „меморирање на граматика“. Ова редизајнирање на наставната програма ќе биде
преземено на сите факултетски основи за да се поттикнат придонесите и идеите на целиот
академски кадар. Сепак, треба да се напомене дека има малку или воопшто нема напредно
планирање на долгорочно академско ангажирање, што значи дека планирањето на наставата може
да влијае и на потребите за специјализација на вработените.

6.6 Правен факултет
Правниот факултет нуди настава во две главни области на додипломско ниво - Правни студии и
криминалистика и Безбедност - притоа проширувајќи ги тие понуди во постдипломските циклуси
вклучувајќи граѓанско право, кривично право, уставно право, компјутерски криминал, меѓународно
право и студии по безбедност. Во академската 2018/19 година, Правниот факултет, во соработка со
Канцеларијата за академско планирање, успешно го заврши процесот на акредитација на две многу
важни студиски програми: Правни студии / модул: Правни студии (240 ЕКТС) и Правни студии /
модул: Правна информатика (240 ЕКТС) како уникатна програма во регионов.
Во периодот опфатен со овој извештај, како дел од тековната посветеност на Правниот факултет
за практично и применето учење, Правниот факултет ангажираше судии, правници, експерти по
судска медицина, обвинители, нотари и претставници на општините да се обраќаат пред студентите.
Голем дел од овие експерти помогнаа за целосно придржување кон законските услови за клиничка
настава (настава од надворешни експерти за потврдено достигнување), притоа обезбедувајќи
практична обука за студентите. Покрај тоа, Факултетот беше домаќин на визитинг-предавачи од
странство, вклучително и гости од Норвешка и САД (преку програмата Фулбрајт). Едно од
најзначајните случувања во овој период беше во летниот семестар 2019 година - со поддршка на
Амбасадата на САД - Факултетот беше во можност да ја отвори и да ја профункционира Правната
клиника на УЈИЕ.
Забележителни настани за овој период ги вклучуваат Третата годишна конференција за студенти
по право (оваа година на тема „Млади правници и иднината на правото“), Првата конференција
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(организирана соработка со Факултетот за СОН) на тема „Добро управување и владеење на правото
и перспективата на интеграцијата во ЕУ“ како и јавната расправа во соработка со Здружението за
здравствено образование и истражување на тема абортус. Правниот факултет се ангажираше и во
повеќе активности на терен, конкретно во однос на средба и соработка со алумни, како и за
насочување на вработувањето на студентите.

6.7 Јазичен центар
Целта и мисијата на Јазичниот центар е да обезбеди висококвалитетна настава и поддршка за
учење во контекст на изучување странски јазици на сите студенти на додипломски студии, со
исклучок на оние кои специјализирале јазик на Факултетот за ЈКК. Наставата по јазици во Јазичниот
центар е стандардизирана настава според CEFR на албански, на англиски и на македонски
(локалните јазици кои се специјално наменети за говорителите чиј мајчин јазик е поинаков од
„другиот“локален јазик).
Во периодот опфатен со овој извештај, некои од главните развојни тенденции на Центарот за
јазици беа поврзани со инкорпорирање на професионалните вештини и меките вештини (стручен
став, професионална комуникација, вклучително и писмено и усно, презентирање) за предметите за
англиски јазик за специјални намени: Англиски за информациски технологии, Деловен англиски
јазик, Англиски јазик за општествени науки и Правен англиски јазик. Наставната програма за овие
предмети беше изменета за да вклучи ажурирани материјали, повеќе професионални компоненти
и специјализирана употреба на јазик. Беа избрани нови учебници или материјали за предметите за
англиски за специјални намени, нагласувајќи дека треба да се избегнува прекумерната доверба во
учебниците бидејќи тие можат да бидат застарени, дизајнирани за различна целна популација или
едноставно да немаат вклучено активности за ангажирање на студентите. Затоа, спроведено е
составување или прилагодување на материјалите, заедно со задачи кои одговараат на
дефинираните цели на предметот и задачите.
Вработените во Јазичниот центар придонесоа и за избор и прилагодување на нов тест за
одредување на нивото, обезбеден од издавачката куќа ММ, кој се покажа како поточен во
одредувањето на соодветното ниво на студентите. Посетителот на ЈЦ од програмата Фулбрајт, г-ѓа
Софи Ароести, имаше клучна улога во создавање на двата клуба на ЈЦ и таа предаваше на различни
групи преку практични активности и фокусирање на вештините за вработените. Покрај тоа ЈЦ
организираше многу успешна работилница „ Иновации во наставата по англиски јазик“ на која
учествуваа 200 учесници и 5 меѓународни говорители. Покрај тоа, ЈЦ се занимаваше со
одбележување на Неделата на италијански јазик, на регионалниот и на националниот натпревар по
спелување, потоа проектот „Ајде да зборуваме“ во соработка волонтерите од Мировниот корпус и
филмска недела.
Главните предизвици со кои се соочува ЈЦ се однесуваат на рестриктивниот распоред (08: 0010:00 и 14: 00-16:00) кој е достапен за часовите од ЈЦ, бидејќи става логистичко оптоварување на
вработените и доведува до логистички проблеми. Друг развој кој е потребен на ЈЦ е дека може да
придонесе повеќе да стане овластен центар за тестирање на јазиците што ги нуди и ќе работи во
оваа област во блиска иднина.

6.8 Центар за е-учење
Центарот за е-учење почна да работи на почетокот на отворањето на Универзитетот од
септември 2001 година, за да помогне на универзитетската заедница – на студентите и на
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професорите – да го искористат потенцијалот на технологијата за подобрување на наставата и
учењето.
Центарот нуди одлични услови за вклучување на Е-учењето за поддршка на студиите на
студентите и за истражувањето на кадарот. Центарот за е-учење обезбедува пристап до четири
компјутерски лаборатории со повеќе од 80 современи компјутери и една мултимедијална
лабораторија опремена со најновите технологии. Дополнително, Центарот им нуди на студентите
бесплатни изборни предмети за канцеларискиот софтвер на Microsoft (Word, Excel, PowerPoint и
други).
Центарот обезбедува поддршка за развој на интерактивен, дополнителен онлајн-материјал за
традиционални предмети и организира работилници за обука поврзани со развојот и испораката на
онлајн-материјал. Центарот го поддржува кадарот преку обезбедување обука, особено за тоа како
да се користи Google Classroom, која е главната платформа која моментно ја користи УЈИЕ за
споделување материјали меѓу професорите и студентите. Google Classroom им овозможува на
професорите да креираат часови, да дизајнираат задачи, да комуницираат со студентите, да
организираат папки и да ја следат работата на учениците преку Интернет и во реално време.
Наставниците и учениците можат на тој начин да користат Google Classroom со сите други апликации
на Гугл за да можат истовремено да споделат информации. Покрај тоа, секој студент има своја папка
на Google Drive што им овозможува на професорите и студентите да пристапат до тие папки за да ги
следат напредокот и работата на учениците; предавачите можат и да оценуваат во Google Classroom.
Накратко, мисијата на Центарот за е-учење е да обучи едукатори и студенти кои се оспособени
со знаење и вештини во е-учењето за да обезбедат извонредна настава и да го максимизираат
учењето на студентите.

7. Обезбедување квалитет
Обезбедувањето квалитетот (OK) има централна улога во сите активности на Универзитетот и
фокусот на квалитетот добива поголемо внимание секоја година. Канцеларијата за OK продолжи со
примена на различни инструменти за мерење на квалитетот на наставата, како и мерење на
задоволството на студентите и вработените. Овие инструменти вклучуваат процес на опсервација
на наставата; он-лајн евалуација на студентите на академските предмети; он-лајн евалуација на
студентите на услугите и анкета за задоволство на вработените. Собраните резултати се користат за
идентификување на начини за подобрување на наставата и учењето со сите вклучени компоненти,
како на пример: подготовка на наставни план-програми; методологии за учење во кои студентите
се во центарот; начини на обезбедување повратни информации и организирање оценување;
користени материјали итн., за да се зголеми студентскиот капацитет за иновации и
претприемништво и да се подигне општата стапка на вработеност на студентите.
Канцеларијата за квалитет ги координираше подготовката, организацијата и евалуацијата на
сесиите за развој на кадарот двапати во текот на периодот на овој преглед, со повратните
информации користени за планирање на дополнителни слични настани наменети за подобрување
на општите перформанси на академскиот и на административниот кадар. Канцеларијата е и
одговорна за процедурата за жалби и придонесе за постигнување компромис во неколку случаи со
студентите и вработените.
Активностите на Одборите за соработка и доверба со јавноста (тимови за квалитет на факултет)
беа поддржани за да се поттикнат студентите и за надворешниот придонес и фокусот на
професионалните компетенции и напредокот во кариерата. Развојот на системот за двојна ревизија
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за евалуација на перформансата активно беше одржуван преку разни активности во соработка со
други универзитетски услуги. Канцеларијата ја координираше имплементацијата на планот за
препораките од екстерното оценување (ИЕП), што резултираше со поволен извештај за
едногодишната имплементација.
Канцеларијата за ОК на УЈИЕ веќе е добро воспоставена и успеа да создаде култура за квалитет
на Универзитетот која е препознатлива во институционалното општество и пошироката заедница.
Како и да е, предизвици постојат. Некои од процесите може да станат механички низ годините и на
тој начин да се перцепираат како чисто административни и немотивирачки. Треба да се воведат
новини и промени и инструментите постојано да се тестираат и да се подобруваат. Потребно е
посебно внимание за подобрувањето на квалитетот да не се претвори во контрола на квалитетот,
бидејќи понекогаш има мала разлика помеѓу нив. Крајната цел е да се мотивираат и да се наградат
оние со најдобра перформанса, но овој вид управување со перформансите може да се смета и како
преголема контрола.
Можности:
−

Веќе воспоставена силна култура за обезбедување квалитет;

−

Добро искуство со ИЕП;

−

Механизмите за ОК вградени во промотивните и мотивационите стратегии;

−

Примери за добра практика кои се достапни во Европа.

Предизвици:
−

Потреба за редовна иновација за да се спречи оптоварувањето со инструменти за ОК;

−

Уморен кадар или незадоволен од сесиите за развој на Универзитетот;

−

Студентите и вработените мора повторно да се осигураат за анонимноста на анкетите за
евалуација.

8. Предавање и учење
8.1 Програми и статус
Во текот на периодот на оваа евалуација на УЈИЕ функционираат студиите од првиот, вториот и
од третиот циклус на студии на сите пет факултета на Универзитетот. За магистерските и за
докторските програми се потребни предавања, а подоцна и теза која се истражува и се брани преку
формален јавен устен испит. Сите магистерски и докторски тези се менторираат од ментори
акредитирани од Министерството за образование на Република Македонија и најчесто – со ретки
исклучоци – се вработени на УЈИЕ.
Во периодот опфатен со овој извештај, Универзитетот презеде значителни напори да стави
акцент на критичкото размислување и на дигиталните компетенции во наставните програми. Меѓу
другите елементи на овој потфат беа ажурирањата и усогласувањето на наставните програми за да
се потенцираат компонентите за критичко размислување во предметите и да се вметнат елементи
за дигитално учење и задачи за оценување. Сите предмети во сите три циклуса сега се застапени
дигитално (Google Classroom).
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Преку долунаведените податоци се оценува студентскиот циклус од запишување до
дипломирање.

8.2 Упис на студенти
Во графиконот 1 се прикажани вкупните податоци за уписи за академските години 2017-2018 –
2019-2020. Како што може да се види од година в година уписите се конзистентни. Во 2019-2020
година се забележува повисок упис што е впечатлив успех со оглед на демографскиот и
миграцискиот притисок врз сите високообразовни институции во Република Северна Македонија
Академска година

Упис

2017-18

957

2018-19

959

2019-20

1013

1013

1000
990
980
970
960

957

959

950
940
930
920
910
900

2017-18

2018-19

2019-20

Графикон 1. Вкупен број запишани студенти по академски години
Во графиконот 2 се прикажани податоците за запишување според јазикот на студирање.
Податоците покажуваат дека наставата на албански јазик и понатаму е најпопуларната академска
понуда на Универзитетов. Понудите на англиски јазик остануваат на второ место и наставата по
англиски јазик сѐ уште учествува со над 20% од наставата според јазикот на запишување
Загрижувачки, уписите за настава на македонски јазик се намалија за 10% од уписите, што има
значајни импликации за социјалната и педагошката мисија на Универзитетот.
Јазик на студии

АГ 2017-18

%

АГ2018-19

%2

АГ 2019-20

%3

Албански

665

69%

678

71%

701

69.2%

Англиски

239

25%

195

20%

236

23.3%

Македонски

53

6%

86

9%

76

7.5%

Вкупно

957

100%

959

100%

1013

100%
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Графикон 2. Вкупно уписи по јазик на студии
Во графиконот 3 се прикажани вкупните уписи по факултети за последниве tri академски години.
Факултетот за бизнис и економија останува најголем факултет според запишувањето, иако во
академската 2019-2020 година се забележа пад од 21 студенти на тој Факултет. Факултетот за
современи науки и технологии и Правниот факултет бележат значителни зголемувања на
запишувањето на студенти во академската 2019-2020 година во споредба со претходната учебна
година, како и (поблаго зголемување) Факултетот за јазици, култури и комуникации. Факултет со
најмал број на уписи останува Факултетот за современи општествени науки.
Факултет

АГ 2017-18

АГ 2018-19

АГ 2019-20

БЕ

247

265

244

СНТ

175

163

212

ПРАВЕН

217

170

190

99

141

146

ЈКК

219

220

221

Вкупно

957

959

1013

СОН

LAW

190

170

217
221
220
219

LCC
CSS

99

146
141

CST

163
175

212
244
265
247

BE
0

50

100
AY 2019/20

150
AY 2018/19

200
AY 2017/18

Графикон 3. Вкупно уписи по факултети
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250

300

8.3 Преодност на студентите
Преодноста на студентите и дипломирањето се клучни индикатори за институционален успех
или неуспех на Универзитетот. Иако мал дел од студентите може да се повлечат поради различни
неакадемски причини (семејни притисоци, болести, финансиски тешкотии), став на УЈИЕ е дека секој
студент кој е запишан, треба и да дипломира.
Bo графиконот 4 се прикажани податоците кои се однесуваат на навременото дипломирање.
Овие податоци се тековни од 5 декември 2019 година. Навременото дипломирање е дефинирано
како процент на студенти кои ги завршуваат своите студии во тригодишен период со академската
наставна програма. Еден тренд останува загрижувачки евидентен: премногу студенти кои ја
достигнуваат својата трета година не дипломираат на крајот на таа година.
АГ 2015-16

Додипломски студии

Факултет

Упис
1.год

Генерација
2.год

%

Генерација
3. год

%2

Дипломирани

БЕ

142

130

92%

109

77%

21

СНТ

109

91

83%

71

65%

48

ПРАВЕН

138

123

89%

107

78%

66

СОН

114

96

84%

86

75%

76

ЈКК

98

82

84%

73

74%

68

Вкупно

601

522

87%

446

74%

279

АГ 2016-17

Додипломски студии

Факултет

Упис
1.год

Генерација
2.год

%

Генерација
3. год

%2

Дипломирани

БЕ

132

116

88%

107

81%

45

СНТ

93

81

87%

73

78%

17

ПРАВЕН

112

98

88%

95

85%

32

СОН

105

79

75%

73

70%

36

ЈКК

103

83

81%

80

78%

39

Вкупно

545

457

84%

428

79%

169

АГ 2017-18

Додипломски студии

Факултет

Упис
1.год

Генерација
2.год

БЕ

133

СНТ

%

Генерација
3. год

%2

111

83%

96

72%

106

85

80%

64

60%

ПРАВЕН

120

88

73%

78

65%

СОН

51

42

82%

36

71%

ЈКК

80

62

78%

61

76%

Вкупно

490

388

79%

335

68%
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Графикон 4. Преодност и навремено дипломирање по факултети (АГ2017-18)

8.4 Центар за кариера и вработување
Центарот за кариера на УЈИЕ обезбедува постојана помош на студентите во текот на нивните
студии на УЈИЕ и секако, по дипломирањето. Центарот за кариера обезбедува обука за работа,
помош за апликација, обука за симулација на интервју, помош при составување на CV, советување
за практикантска работа и известувања за објавување работни места. Центарот за кариера е и
домаќин на годишниот „Саем на кариера“, на кој повеќе од четириесет различни работодавци
поставуваат штандови за да разговараат со потенцијалните кандидати за вработување меѓу
заинтересираните студенти. Конечно, Центарот за кариера е примарната точка за контакт што
дипломците ја имаат со Универзитетот, а Центарот обично спроведува анкети на алумни за да
дознаат за нивниот статус на вработување. (Податоците презентирани овде за вработливоста
произлегуваат од тоа истражување).
Податоците покажуваат дека вкупната стапка на вработеност на дипломираните за 2017 година
(најновата генерација на анкетирани дипломирани студенти) е 59,87 % и невработеност од 40,13 %.
Меѓутоа, овој број сосема не е реален, бидејќи ги комбинира и оние невработени, кои бараат работа
и оние кои самоволно се невработени (обично заради здравствени причини, брак или породилно).
Без оние кои самоволно се невработени, стапката на вработеност е приближно 68 %. (Другите
невработени се оние кои продолжуваат со студиите затоа што не можат да најдат работа.)
Во однос на одделните факултети, највисока стапка на вработување има на Факултетот за
современи науки и технологии (со 92,60 %) а потоа следат Факултетот за бизнис и економија (76,50
%) и Факултетот за јазици, култури и комуникации (со 70,00 % вработување),. Најниска стапка на
вработеност е потврдена на Факултетот за современи општествени науки (62,20 %) и Правниот
факултет (54,10 %).
Врз основа на пол, машките дипломирани се со поголема веројатност да бидат вработени
отколку женските дипломирани; машките пријавуваат стапка на вработеност од 74,60 %, додека
женските пријавуваат стапка на вработеност од 65.80 %.
Врз основа на јазикот на студиската програма, дипломираните студенти на програми на
албански јазик пријавуваат вработеност од 68,50 %. Дипломираните студенти на програми на
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македонски јазик пријавуваат вработеност од 74,10 %. Дипломираните студенти на програми по
англиски јазик пријавуваат вработеност од 79,40 %.
Највисока стапка на вработеност има кај студентите кои дипломираат со кумулативен просек на
оценки помеѓу 9-10; тие пријавуваат стапка на вработеност од 75,00 %. Најлошата стапка на
вработеност има кај студентите кои дипломираат со кумулативен просек на оценки од 6-7; тие
пријавуваат стапка на вработеност од 61,70 %. Овие податоци сугерираат дека Универзитетот ја
извршува работата на оценувањето на начин споредлив со барањата на пазарот на трудот.
Треба да се напомене дека сите овие податоци произлегуваат од податоците добиени директно
од дипломираните студенти кои одбрале да одговорат на истражувањата на Центарот за кариера и
не можат да бидат независно проверени за точност, без нарушување на приватноста и доверливоста
на дипломираните студенти.

8.5 Асоцијација на поранешни студенти-алумни
Неактивноста на Асоцијацијата на поранешни студенти-алумни е критична и загуба која може
да се избегне на Универзитетот. Ефективна алумни асоцијација може да обезбеди вредни можности
за стажирање / вработување на нови дипломирани студенти; советување на универзитетските
професори и креатори на политики за наставните програми, градење вештини и пазарот на трудот;
промовирање на Универзитетот во општата заедница и обезбедување вреден сојузник во напорите
за запишување студенти на УЈИЕ. Ништо од ова не се случува.
За да се одговори на оваа изгубена можност, УЈИЕ започна во периодот на овој извештај нова
иницијатива за поврзување со поранешните студенти. Премногу е рано да се утврди колку ќе биде
ефективна или трајна оваа иницијатива, но тоа е прв обид да се обноват неопходните - и заемно
корисни - односи меѓу Универзитетот и поранешните студенти.

9. Истражување
Истражувањето претставува значаен напор на Универзитетот во Југоисточна Европа кое
претставува основен столб на вториот и на третиот циклус на студии и е еден од главните елементи
на академското мерење на перформансата на академскиот кадар. Студентите на програмите за
магигистерски и за докторски студии изведуваат и јавно бранат оригинални истражувања; од
студентите на докторски студии дополнително се бара да да објават најмалку два (2) академски
труда во рецензирани академски списанија, пред да се дозволи одбраната да биде закажана. И од
членовите на академскиот кадар се бара да ги објават своите трудови во рецензирани академски
списанија и портфолиото на објавено истражување е основен елемент во процесот на академско
унапредување.
За да се олесни и да се следи оваа продуктивност на истражувањето, истражувачката работа на
академскиот кадар на УЈИЕ постојано се оценува од Централниот комитет за истражување.
Членовите на овој Комитет имаат двегодишен мандат. Сегашниот состав на ЦКИ беше одобрен во
декември 2018 година и започна со работа во јануари 2019 година. Во периодот на овој извештај
ЦКИ го продолжи процесот на редовно оценување на истражувачката работа на академскиот кадар,
со зголемено темпо на состаноци и на донесување одлуки. Од спроведувањето на ова ревидирано
темпо на состаноци со ЦКИ, ЦКИ успеа да ја процени целосно истражувачката работа на академскиот
кадар на Факултетот за бизнис и економија; Факултет за современи науки и технологии и Правниот
факултет, а и подготви соодветни списоци на одобрени списанија и конференции на кои
академскиот кадар се советува да присуствува или да ги објавува своите трудови.
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Со Одлуката за распределување на Фондот за индивидуални истражувања и професионален
развој (ФИИПР) се воведе Процедурата за користење на ФИИПР која започна да се применува од 1
ноември 2018 година со право на користење до 31 август 2019 година.
Во периодот опфатен со овој извештај, беа поднесени 109 барања од академскиот кадар за
присуство на регионални, национални или на меѓународни конференции; 8 поднесени барања за
објавување научни дела во регионални и меѓународни списанија и 5 барања доставени за учество
на различни стручни обуки до Канцеларијата за истражување. Поголемиот дел од кадарот го
искористи Фондот за присуство и за објавување истражувачки трудови на меѓународни
конференции. Сите барања беа разгледани и регистрирани од Канцеларијата за истражување и
одобрени или неодобрени од проректорот за истражување и меѓународни односи. Барањата,
обично беа одбиени бидејќи списанието или издавачот што беше вклучен беше признат како
предатор на издавач, или затоа што конференцијата беше идентификувана како комерцијлана, па
затоа се сметаше дека нема академски заслуги. Во вакви случаи, Канцеларијата за истражување и
проректорот за истражување и меѓународни односи го советуваа апликантот да побара
поквалитетни можности и притоа им беше укажана помош.
Вкупната сума искористена од Фондот за индивидуални истражувања и професионален развој е
33.837 евра. Средствата беа распределени од факултет или од центар, и тоа: Факултет за бизнис и
економија 7.870 евра; Факултет за современи науки и технологии — 7.442 евра; Јазичен центар —
7.305; Факултет за современи општествени науки — 6.150 евра; Факултет за јазици, култури и
комуникации — 3.518 евра и Правен факултет 1.552 евра.
Во однос на предлозите за истражувачки проекти на универзитетско ниво, во периодот опфатен
со овој извештај имало 17 апликации за различни национални и европски / меѓународни
истражувачки проекти и финансирање на истражувања. Меѓу меѓународните предлози, за
проектната програма EРАСМУС+ KA1 Жан Моне, беше поднесена една апликација и чекаме повратна
информација; УЈИЕ е во партнерска улога во овој проект. Слично, за Хоризонт H2020, УЈИЕ поднесе
три апликации од кои две беа одобрени, а една е во тек; УЈИЕ е повторно во партнерска улога во
овие три проекта. Повеќето од апликациите на вработените на УЈИЕ беа за повиците на програмите
на ЕРАСМУС + КА2, од кои од вкупно 7 апликации, две беа одобрени, две беа одбиени, а три беа
ставени во резервниот список.
Универзитетот достави и предлог-проекти за програми достапни на национално ниво, во кои
УЈИЕ ја има водечката улога. Две апликации беа доставени до Министерството за култура на РНМ,
од кои едната беше одобрена и за едната се очекува решението. Предлог-проектите дополнително
беа доставени до Министерството за образование и наука на РНМ за билатерален проект со
кинеското Министерство за наука и технологија под наслов „Македонско-кинеска научна и
технолошка соработка“; двата проекта беа одобрени и ќе започнат во јануари 2020 година.
Универзитетот има водечка улога во овие проекти.
Дополнителни предлог-проекти беа испратени како одговор на повиците од
Централноевропските иницијативи (ЦЕИ) и Европската комисија - Факултет за граѓанско општество
и Програмата за медиуми 2018-2019, а за двата се очекуваат одлуките.
Конечно, Универзитетот го води и академското списание поврзано со главните елементи на
истражување и настава на петте факултети на УЈИЕ, насловено The SEEU Review. Ова списание е со
меѓуколегијална критика, бесплатно за соработниците и се објавува он-лајн без претплата или цена
за кој било читател.
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Можности:
−

Посветен кадар со зголемено искуство во сериозно меѓународно истражување;

−

Зголемен успех во аплицирањето за проекти / финансирање на истражување;

−

Значителна поддршка за истражување, обезбедена од УЈИЕ на академскиот кадар;

−

Зголеменото темпо на разгледување на ЦКИ овозможува надзор и помош за
истражувачите.

Предизвици:
−

Конференциите кои немаат вредност и бесмислените списанија стануваат се
пософистицирани во своите повици за трудови, поради што е потребно истражувачите од
УЈИЕ да бидат скептични и свесни за тоа каде ќе го споделат своето истражување.

−

Има простор за соработка во координирањето на наставата и истражувањето.

−

Истражувањата сè уште се врз основа наиндивидуалните перформанси, а не врз основа на
соработката во проекти.

−

Скромната инфраструктура за поддршка (лаборатории, бази на податоци, експертиза за
пишување грантови) резултира во подобрување на бројот на апликации за истражувачки
проекти.

9.1 Истражувачки институт „Макс ван дер Штул“
Институтот за истражување „Макс Ван дер Штул“ (ИМВДШ) е главно место за колаборативно
универзитетското истражување. Иако повеќето индивидуални истражувања се спроведени под
покровителство на индивидуалните факултети, ИМВДШ организира семинари, работилници и
конференции за промовирање на колегијалното и групното истражување, конкретно на
релевантните полиња на Факултетите на Универзитетот - општествени науки, политички дискурс,
бизнис и трговија, јазик и лингвистика и правни работи.
За време на периодот опфатен со овој извештај, ИМВДШ го подобри административниот и
истражувачкиот капацитет на Институтот со справување со одредено административно и
организациско реструктуирање. Поточно, Институтот започна со примена на рационализирани
стратегии за управување и со идентификување на потребата за соработник за истражување со силно
меѓународно искуство. (Оваа личност беше ангажирана, но малку по периодот на овој преглед;
потребата за позицијата беше процедурално напредната во овој период). Функционирањето на
Институтот беше уредено и со нов Правилник за работа на Советот на МВДШ, кој беше одобрен од
Сенатот и е сега е функционален; беа назначени членови на Советот и сега функционира. ИМВДШ ја
ревидираше и ажурираше веб-страницата.
Институтот ја продолжи својата работа на организирање собири, како што се тркалезни маси,
можности за вмрежување и разговори. ИМВДШ исто така беше домаќин на неколку гости во посета
преку Програмата за виши истражувања Фулбрајт, како и предавања-студентски посети од
Универзитетот во Варшава. Покрај тоа, ИМВДШ значително го зголеми бројот на апликации за
проекти и грантови за кои аплицираше, и беше доделен и проект H2020 и национален проект
спонзориран од Министерството за култура. Конечно, ИМДВШ разви концепт за истражувачки
потенцијал на Институтот и УЈИЕ во целина, за меѓународни партнери институции.
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Можности:
−

Новиот соработник за истражување треба да ги прошири можностите на Институтот;

−

Почнаа да се добиваат проектите, градејќи важно искуство за аплицирање;

−

Назначен е Совет на ИМВДШ и свикан е состанок.

Предизвици:
−

Кадарот не сака да спроведува истражувања преку ИМВДШ;

−

Ориентацијата на УЈИЕ кон општествените науки ги ограничува достапните истражувачки
проекти;

−

Со буџетските ограничувања проблематично е опсежното или долгорочното истражување.

10. Меѓународни односи
Универзитетот на Југоисточна Европа е меѓународно ориентиран уште од своето основање, што
го наметнаа повеќе донаторски нации и меѓународни организации (како ОБСЕ). Универзитетот
имаше среќа да соработува со истакнати меѓународни партнерски институции, од кои најзначајна е
Универзитетот во Индијана во САД. Меѓународната компатибилност - и споредливост - на
образовната понуда на УЈИЕ и меѓународното признавање на дипломата на УЈИЕ, секогаш биле
значајни прашања на засегнатите страни од Универзитетот. Од овие причини, меѓународните
односи остануваат главен елемент на институционалниот идентитет на УЈИЕ и на идните интенции.
За време на периодот на овој извештај, еден од главните меѓународни елементи на напорите на
Универзитетот е да се искористат финансирањето и можноста што ја дава Европската комисија преку
програмата Еразмус +. Во текот на академската 2018/2019 година, на УЈИЕ му беа доделени вкупно
76 грантови за мобилност, од кои беа реализирани вкупно 58 грантови за мобилност: 44 грантови за
студентска мобилност и 14 грантови за мобилност на кадарот. Повеќето од студентските грантови
беа грантови за мобилност што им овозможи на студентите да поминат еден семестар на
универзитет со кои УЈИЕ има потпишано договор Еразмус +. Неколку грантови за студентска
мобилност се состоеја од грантови за стажирање што им овозможи на студентите да учествуваат во
програми за стажирање со компании или универзитети во земји со кои УЈИЕ има договори за
Еразмус +. Грантовите за стажирање беа спроведени за првпат во текот на оваа учебна година. Целта
на УЈИЕ е да се зголеми бројот на студенти кои ги користат овие грантови, бидејќи ова искуство може
да има големо влијание за нивните кариери. Покрај тоа, УЈИЕ има потпишано 9 нови договори
Еразмус + во текот на 2018/2019 година и беше домаќин на 3 дојдовни студенти и 7 дојдовни
професори / членови на кадарот. Во однос на можноста за спроведување на доделените грантови
од програмата Еразмус +, УЈИЕ е на втората позиција во Северна Македонија. Грантовите за
мобилност на вработените се спроведуваат на 100 % ниво, додека грантовите за студентска
мобилност се реализираат со релативно висока стапка.
Во однос на соработката со универзитетите во Соединетите Држави, за време на академската
2018/2019 година УЈИЕ потпиша договори за соработка со Универзитетот во Јужна Индијана,
Државниот универзитет во Монтана, Билингс и со Државниот универзитет на Кент. УЈИЕ ја обнови
врската со Универзитетот во Индијана, институција која е основач на поддршката на развојот на УЈИЕ
уште од самото основање. Во тек е развојот на новиот договор за соработка со Универзитетот во
Индијана и има за цел да се воспостави стратегија за поблиска соработка меѓу двете институции. Во
однос на договорите за соработка со универзитетите во САД, континуиран предизвик е изнаоѓањето
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средства за поддршка на размената. Затоа, целта на соработката со Универзитетот во Индијана е да
се идентификуваат проекти и да се развијат заеднички идеи што ќе овозможат таква размена и
соработка. УЈИЕ беше домаќин на еден Фулбрајт постдипломски научник и еден Фулбрајт асистент
за настава по англиски јазик во текот на 2018/2019 година.
УЈИЕ потпиша 7 нови меѓусебни договори со различни универзитети во текот на 2018/2019
година. Некои од овие договори имаат за цел да ја обноват соработката со традиционалните
универзитетски регионални партнери, додека другите договори се однесуваат на
нововоспоставените соработки.
Можности:
−

Голем број учесници на Еразмус + од студенти и вработени;

−

Обновена соработка со нашиот историски партнер Универзитетот во Индијана;

−

Регионална посебност која го прави УЈИЕ привлечен меѓународен партнер;

−

Добра волја за интернационализацијата на студентите и вработените.

Предизвици:
−

Соодветното финансирање за меѓународна соработка секогаш е тешко да се обезбеди за
регионалните високообразовни институции.

−

Можностите за мобилност на студентите од програмата Еразмус + не треба да се остават
неискористени.

−

Северна Македонија не се смета за привлечна „влезна“ дестинација за мобилност.

−

УЈИЕ останува посветен во идентификување на помодуларни, гости- наставници и
меѓународен наставен кадар со полно работно време.

11. Претприемништво и развој
Бидејќи УЈИЕ има правно уникатен статус да биде „јавно-приватно-непрофитабилна“
високообразовна институција, особено добро e поставен да ги премости светот на
претприемништвото и светот на академската дејност. Универзитетот истовремено е и научен субјект
и претприемнички потфат (треба да ги плати сопствените трошоци). Поради тоа, круцијална
загриженост на универзитетската заедница е одржувањето силна финансиска одржливост како
академска институција, додека истовремено продолжуваме да иновираме за да го постигнеме
развојот на потребите на партнерството на комерцијалните соработници, претприемачките
соработници, невладините агенции и меѓународните владини партнери.
Иницијативите за претприемништво и развој на Универзитетот следат по повеќестепенски
развој, потенцирајќи ја 1) сигурната одржливост на Универзитетот како вреден партнер на бизнис
и трговија и 2) развојот на вештини кај студентите кои промовираат креативна иницијатива, како и
подготвеност за современиот пазар на трудот (вработливоста). Оваа намера е поврзана со
академски работници-работодавачи-индустрија за да се обезбедат најсигурни вработувања на
дипломираните во регионов, како и да се влијае врз модернизацијата и рационализацијата на
наставните програми на Универзитетот.
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За да се задоволат овие потреби на Универзитетот и на неговите комерцијални партнери,
Универзитетот го основаше Бизнис-центарот за иновации (БЦИ), кој ги обединува Центарот за развој
на бизнисот на Универзитетот (ЦРБ) и TechPark на УЈИЕ. Оваа последна институција — TechPark — е
основана во 2013 година и претставува примарен напор на Универзитетот да се поттикне
надворешно и постепено претприемништво со менторство на академската заедница. Сместен во
посебна зграда на Кампусот во Тетово, TechPark на старт-ап компаниите им обезбедува помош,
средства и престиж на Универзитетот во клучниот период од нивната корпоративна инкубација.
Покрај тоа, Универзитетот има придобивки преку поттикнувањето нови бизниси во почетните
моменти на нивното создавање и прилагодување кон реалноста на пазарот. Ова им овозможува на
овие иницијативи да вклучат образована работна сила, пристап до капитал и да соработуваат со
Универзитетот. Во периодот опфатен со овој извештај, SEEUTechPark има 13 нови станари компании,
од кои 4 нови само оваа година, кои отворија повеќе од 150 нови технолошки работни места на
пазарот, а обезбедија повеќе од 3.000 м2 простор посветен за активности на претприемништво.
Центарот за развој на бизнисот е основниот центар за остварување на целите на УЈИЕ да
обезбеди своја експертиза и совети на локалниот бизнис и корпоративната заедница. ЦРБ нуди
деловно планирање, обука на персоналот, вежби за извршно управување, консултантски услуги,
помош за проширување или оптимизација, организација на семинари и можности за мрежно
поврзување. ЦРБ има за цел да ги направи пристапот до Универзитетот и угледот на локалните
заедници во Тетово и Скопје на располагање на корпоративната заедница. Иако ова во никој случај
не е детален список на неодамнешните партнери, ЦРБ е горд што неодамна соработуваше со: Даути
Комерц; Алкалоид; Шпаркасе банка; НБ конструкции; Еколог; Козметика Харбини и Меркур хотели.
БЦИ има намера, во следните неколку години да се фокусира на неколку главни иницијативи за
развој: 1) континуирано обезбедување обука и консултантски услуги за локалните бизниси и
индустрии; 2) тековно хостирање на почетни компании во TechPark; 3) развој на Фонд на TechPark
за да се обезбеди основа за ветувачки, но недоволно финансирани претприемачи; и 4) да се вклучат
уште поблизу световите на бизнисот и вработувањето при дизајнирање и советување во однос на
наставната програма.
Универзитетот силно верува дека претприемништвото и поттикнувањето на деловните
активности се главна област за иден развој бидејќи го продлабочува нашиот ангажман во
заедницата, им помага на нашите дипломирани студенти да започнат да ги унапредуваат своите
идеи и да му помагаат на УЈИЕ да гарантира разновидни и ликвидни извори на приходи.
Можности:
−

Добар локален углед и силна поддршка на кампусот;

−

БЦИ корисно ги хармонизира претприемачките напори и субјектите;

−

Им помага на дипломираните студенти и на УЈИЕ преку промовирање на постојана
соработка по дипломирањето;

−

Може да ги диверзифицираат приходите.

Предизвици:
−

Напорите за обука и консултации остануваат предизвик;

−

Вработените треба да биде охрабрени да продолжат со соработката преку и со БЦИ.
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12. Финансирање
Како приватна јавна непрофитна високообразовна институција финансирањето на наставните и
истражувачките активности на Универзитетот отсекогаш имаше големо значење за успехот на УЈИЕ.
Ова финансирање во најголем дел е поддржано од сопствени средства на институцијата и делумно
од надворешни приходи. Во овој контекст најголем дел од приходот произлегува од студентската
школарина. Оваа партиципација на приходот на школарината со ова ниво најверојатно ќе остане во
блиска иднина, што ќе биде основен извор на приходи за Универзитетот. Дополнителните извори
на приход потекнуваат од активностите на други универзитетски услуги (како што се обезбедување
обуки за надворешни компании или дизајн на развојни програми за бизниси). Уште еден
дополнителен извор за финансирање на универзитетското работење е државниот буџет преку кој
веќе петта година по ред продолжува субвенционирањето на Универзитетот, a оваа година со
зголемување од приближно 40 % и вметнувањето на УЈИЕ како фискален ентитет во Буџетот на
РСМ. Овој чекор кој го презеде Владата на РСМ е многу корисeн за одржување на обезбедувањето
високо квалитетно образование на УЈИЕ. Приносите на краткорочни и долгорочни банкарски
депозити, како и вложувањата во инвестициски фондови со низок ризик, претставуваат уште еден
додаток на буџетот на Универзитетот.
Земјиштето на кое се наоѓа Кампусот во Тетово не припаѓа на Универзитетот или на Фондацијата,
туку на Владата и се користи врз основа на долгорочен договор.
Ако внимателно го погледнеме портфолиото на приходи за учебната 2018/2019, тоа е следново:
школарините учествуваат со 82,50 % од приходите, комерцијалните приходи се 2.50 %,
финансиските активности 0,40 %, проектите 0,60 % и државните субвенции се другите 14,00 %
УЧЕСТВО НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ ВО ВКУПНАТА АКТИВА
Според најновите податоци, вкупната актива на Универзитетот изнесува 1.149.217.000 МКД. За
академската 2018/2019 година, според извештајот за реализација на буџетот вкупниот приход од
школарина беше 204.841.000 МКД. Вкупните приходи за таа година изнесуваа 252.015.000 МКД.

ДЕЛ ОД СТУДЕНТСКАТА ШКОЛАРИНИ ВО ВКУПНИ СРЕДСТВА
Според бројните податоци, учеството на школарината во вкупната актива за академската
2018/2019 година изнесува 17,82 %.
Можности:
• Постојана финансиска одржливост во тешки околности;
• Вредната поддршка од Владата значително ја зголеми одрживоста во овој
период;
• Напорите за финансиска оптимизација ги намалуваат трошоците.
Предизвици:
• Постојано потпирање на школарините и владини субвенции со 96,50% од
приходот;
• Инфраструктурата која се амортизира наметнува дополнителни трошоци за
замена или одржување;
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•

Понатамошен развој на комерцијалниот приход, проектите и финансиските
активности треба да се следат не само во БЦИ, туку и преку сите други
универзитетски органи.

13. Средина на кампусот и услуги
13.1 Поддршка на студентите
Поддршката на студентите главно се реализира преку Студентскиот сервис и преку
Канцеларијата за финансиска поддршка. Во академската 2018/2019 година студентите финансиски
беа поддржани од програмата за стипендии на Универзитетот преку програмата „Работи и
студирај“, спонзорства од бизнис-заедницата како и преку програмата за финансиско олеснување
за втор и за трет студент од семејството. . Вкупно 26,4 % од редовните студенти на додипломски
студии до одреден степен финансиски се поддржани.

% од студентите, поддржани во акад. 2018/19 год.
3.9%

Scholarships

2.7%

Work-study program
Siblings discount
19.8%

Приказ 1
Стипендиите се доделуваат по заслуга а заслугата се оценува според академската изведба на
студентите. На ниво на Универзитет беа доделени 316 стипендии, значи околу 19,8 % од вкупниот
број редовни студенти беа поддржани со стипендии кои делумно или целосно ги покриваат
школарините за релевантната студиска програма.
Од финансиска гледна точка околу 2,7 % од редовните студенти се поддржани преку програмата
„Работи и студирај“. Преку оваа програма студентите се ангажирани во различни служби на
Универзитетот, го користат своето релевантно искуство и со ова добиваат финансиски средства за
да ја покријат својата школарина. Во оваа академска година 43 студенти беа ангажирани на оваа
програма.
За поддршка на семејствата кои имаат повеќе од еден студент кој студира на УЈИЕ, се дава попуст
за намалување на школарините на втор и на трет студент од истото семејство. Преку оваа програма
Универзитетот има поддржано 63 студенти, што е 3,9 % од редовните студенти.
Посебно внимание се посветува на развојот на ефективниот пристап за студентите со посебни
потреби, па можности за стипендии постојат и за оваа група студенти.
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УЈИЕ во соработка со деловната заедница додели 29 стипендии кои покриваат 100 % од
школарините за интегрираните студиски програми. Ова се покажа како важно надолонување на
постојните инструменти за студентска поддршка и ќе помогне да се одржат силни врски со
компаниите кои имаат волја да ги поддржат студентите на УЈИЕ преку стипендии.

13.2 Технички капацитети
Универзитетот веќе е на прагот на третата деценија на постоење и неговите капацитети
остануваат сè уште исти и се одржуваат во секој поглед. Околината продолжува да биде
институционален пример не само во државава, туку и во регионов Ова во најголем дел се должи на
примерната работа на посветените вработени за одржување, кои обезбедуваат соодветно
управување со сите технички капацитети, логистика и соодветно одржување на земјиштето и сите
средства во сопственост на Универзитетот се соодветно одржувани. Универзитетот продолжува да
инвестира во Кампусот во Тетово во нови системи кои ја зголемуваат ефикасноста, од една страна,
и ги оптимизираат оперативните трошоци, од друга страна. Секторот за управување со службата за
одржување во континуитет ги следи модерните трендови на трајна стандардизација. Така и оваа
година, во соработка со истражувачкиот институт „Макс ван дер Штул“, го имплементираше
проектот ,,паметни училници” (smart classroom) кој е целосно „in-house“ идеја и ќе треба да ги даде
своите први резултати од целосната автоматизација на сите објекти на почетокот на 2020 година.
Службата за одржување го следи чекорот за постигнување на целите поставени од менаџментот
со строго придржување кон стандардите и секогаш унапредувајќи ги до исполнување на
оптималните услови за сите приматели на услуги.Студентите и академскиот кадар остануваат клучни
корисници на услугите за одржување според стандардите во услови кои се оптимални за работа.
Капацитетот на просторот гарантиран за секој студент, безбедносните услови и совршеноста на
услугите продолжуваат да бидат врвен приоритет на службата за одржување. Одделот продолжува
да ја одржува својата надворешна и внатрешна околина која нашите стејкхолдери високо ја
оценуваат.
Новите концепти вклучени оваа академска година вклучуваат развој на области како што се:
управување со енергијата, концептуално создавање рамка за управување со средства, деталното
евидентирање на сите извршени услуги и оптимизација на процесите согласно со процедурите за
меѓународни стандарди. Овој процес, како што е забележано во поголемите организации, ќе
резултира и во континуирано задржување на средствата, навремено спречување на потенцијалните
проблеми на опремата и олеснување на нивната замена.
Службата продолжува да ги постигнува своите цели за намалување на трошоците со постојано
заменување на стандардните потрошни материјали со ефикасни потрошни материјали од типот А+.
Оваа имплементација главно продолжи во постојаната замена на лед-светилките, јавното
осветлување и автоматизацијата на контролата на светилките во секој објект.

13.3 Кампусот во Скопје
И покрај тоа што главниот кампус на УЈИЕ останува прекрасниот кампус во Тетово, Универзитетот
води и кампус со целосно исполнети услуги во главниот град Скопје. Кампусот на Универзитетот на
Југоисточна Европа во Скопје е лоциран во симболична позиција на „мост“ која ги поврзува
постарите и поновите станбени делови на Скопје и тоа е и една од најпознатите централно
посетувани образовни институции во главниот град, и ги нуди сите услуги и студентска поддршка
што им се достапни на суденрите во Кампусот во Тетово. Единствена значителна разлика помеѓу
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академските понуди од кампусите во Тетово и во Скопје е тоа што на Кампусот во Скопје се нудат
само предавања во првиот и во вториот циклус, додека студентите на докторски посетуваат настава
во Тетово.
Поради централната локација, УЈИЕ –Скопје често беше домаќин на конференции, тркалезни
маси, промоции на книги и семинари во организација на Универзитетот. Два примери на оваа
тенденција се Конференцијата „Бизнис ангели во Македонија“, во соработка со ЦЕЕД Македонија;
Научната конференција „Од транзиција кон развој“ од Факултетот за бизнис и економија; Други
активности кои се одржаа во УЈИЕ Скопје во текот на периодов опфатен со овој извештај би го
вклучиле и финалето за основните и средните училишта „Spelling Bee“, во соработка со охридскиот
Црвен крст и Мировниот корпус. English film making camp (Кампот за филм на англиски јазик) беше
организиран од Центарот за јазици во соработка со НВО „Корени“, па притоа студентите се запознаа
со процесот на филмска продукција. Се препорачува овие практики да продолжат и да се развиваат
и понатаму. Сите овие активности и настани служеа за двојни цели за обезбедување интелектуална
можност и размена на идеи на студентите од Кампусот во Скопје, а истовремено помогнаа и за
промовирање на Универзитетот во најголемиот демографски пазар во земјата.
Исто така, направени се значителни напори во периодот опфатен со овој извештај за
зголемување на генерирањето приходи преку поволно преговарање за потребните договори за
услуги. Овие вклучуваат нови аранжмани за локацијата на банкомат простор на универзитетот во
сопственост; нови договори за машини за внесување храна и кафе; и преговарање за часовите на
безбедносниот персонал и персоналот за чистење и одржување. Иако овие резултираат во
релативно мали намалувања на трошоците, се верува дека секоја заштеда, колку и да е мала, е
вредна и гради импулс за корисна оптимизација. Околу 6000-7000 ЕУР се обезбедени на БЦИ од
Кампусот преку лизинг со некои невладини организации за организирање конференции и обуки.
Една од целите на Дирекцијата е да се изнајде начини за да може да се генерира дополнителен
приход и да се намали делот од трошоците.
Во периодот опфатен со овој извештај e започнат новиот проект „Алумни за универзитетот и
универзитетот за алумни“, преку кој студентот од УЈИЕ Ејуп Ахмети (сопственик на меѓународната
компанија „Doni Fruits“) донираше 10 компјутери во Kампусoт во Скопје за олеснување на процесот
на предавање и учење во тек на предавањат и вежбите.
Конечно, направени се напори за зајакнување на соработката со јавните претпријатија на Град
Скопје. Во јуни 2019 година беше обезбедена донација од околу 1.700 евра од Град Скопје, имено
од ЈП „Паркови и зеленило“, за уредување на минипаркот на Кампусот, каде што беше поставен
систем за наводнување капка по капка, засадени се цвеќиња од најразлични видови, елки и други
градинарски култури. Покрај тоа, ЈП „Општинска хигиена“ обезбеди пет места за практиканти.
Студентите од Факултетот за бизнис и економија престојуваа во ова претпријатие еден месец и
имаат завршено практична работа во областа на финансиите.

13.4 Човечки ресурси
За да се обезбедат соодветни и квалитетни човечки ресурси во текот на академската 2018-2019
година, Канцеларијата за човечки ресурси и понатаму игра важна улога во однос на своите
компетенции и овластувања во водењето и управувањето при процесот на вработување, како и на
процесот на академско унапредување. Сите овие процеси се завршени успешно и навремено, а како
резултат на тоа Универзитетот годинава вработи 2 членови од административниот кадар и
31
Извештај за самоевалуација 2018-2019

промовираше 22 членови од академскиот кадар во наставно-научно звање (5 редовни професори,
11 вонредни професори и 6 доценти).
Во текот на академската 2018-2019 година има 244 вработени на Универзитетот на Југоисточна
Европа. Тие се распределени на следниов начин. Има 139 членови од академскиот кадар, од кои 96
се вработени со полно работно време, додека другите 43 се вработени со скратено работно време.
Има 105 административни службеници, од кои 102 се со полно работно време и 3 се вработени со
скратено работно време.
Во продолжение се табеларните податоци за академскиот и за административниот кадар
Табела 1. Наставно - научни / стручни звања и соработници за академскиот кадар во редовен
работен однос:
Наставно-научно/стручно
звање и соработник

Правен

СОН

БЕ

СНТ

ЈКК

Редовен професор

3

7

3

2

6

Вонреден професор

4

3

10

13

5

Доцент

5

2

6

2

2

ЈЦ

Цен.еуче.
1

Виш лектор

18

Лектор

1

Соработник

1

1

1

Табела 2. Научни звања за академскиот кадар во редовен работен однос во последните три
години:
Научни звања

2016 / 2017

2017 / 2018

2018/2019

PhD

77

75

79

MA

25

20

17

BA

0

0

0

Табела 3. Квалификација за последните три години за административниот кадар во редовен
работен однос
Научни звања

2016 / 2017

2017 / 2018

2018/2019

PhD

4

5

5

MA

18

16

15

BA

61

59

57

Најголемиот број вработени во последниве седум години е забележан во 2012 година, кога
имало вкупно 347 вработени (254 редовно вработени и 93 вработени со скратено работно време).
Овие бројни податоци постојано се намалуваат преку намалување на поддршката со скратено
работно време, но и преку оптимизацијата и пензионирањето или преку оставката. Овие трендови
се следни: во 2013 година имаше 320 вработени, од кои 249 со полно работно време и 71 со скратено
работно време. Во 2014 година имаше 300 вработени, од кои 229 беа со полно работно време, а 71
беа со скратено работно време. Во 2015 година имаше 285 вработени, од кои 223 со полно работно
време и 62 вработени со скратено работно време. Во 2016 година имаше 278, од кои 221 со полно
работно време и 57 со полно работно време. Како што споменавме погоре, во 2017 година има
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вкупно 261 вработен, од кои 205 со полно работно време и 56 со скратено работно време. И во
академската 2018 година има 244 вработени од кои 198 со полно работно време и 46 со скратено
работно време.
Кадар

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Со полно
работно време
Со скратено
работно време
Вкупно

254

249

229

223

221

205

198

93

71

71

62

57

56

46

347

320

300

285

278

261

244

13.5 Информациски системи
Во текот на оваа академска година работевме на збогатување и проширување на електронските
платформи и услуги во корист на студентите, на академскиот и на административниот кадар. Во овој
поглед, електронскиот модул за дипломирање (Graduation Module) е проширен за да ги вклучи
барањата на студентите на специјалистичките студии (Specialistic studies) Е-grading е проширено и
дефинирани се правила за роковите за внесување и објавување на оценките на е-grading. Во таа
насока повеќе се почитуваат роковите за оценување на студентите за време на испитните сесии.
Беше проширен и електронскиот систем за набавки. На барање на Бизнис центарот за иновации,
системот е развиен така што оваа единица во рамките на институцијата може да се служи преку
електронската платформа за набавки. Ова помогна да се оптимизираат набавките во рамките на
ЦБИ. Дополнително, како резултат на барањето на ЦБИ да започне електронски систем на архиви во
оваа универзитетска единица, надграден е и електронскиот систем на архивата.
Вработените во информациските системи продолжија со миграцијата на УМС-системот во вебапликација. Во овој поглед, вреди да се потенцира развојот и воведувањето на некои електронски
извештаи, специфични за услугата за одржување, а за подобро управување при оптимизирање на
трошоците за греење.
Во рамките на електронскиот портал MySEEU, кадарот за ИС работеше за да се оневозможи
пристапот до одредени услуги наместо да се затвори сметката за пристап на студенти на
компјутерската мрежа на Универзитетот. На овој начин беа елиминирани проблемите што ги
имавме во минатото кога студентите, како резултат на блокирањето на корисничките сметки, не беа
во можност да присуствуваат на одредени предавања.
Во однос на делот за компјутерска инфраструктура, оваа година вработените во ИС работеа на
чистење и отстранување на старата електронска опрема. Се проверуваше секој простор на двата
кампуса и беше отстранета целата стара и непотребна опрема што заземаше простор и за која
имаше непотребни трошоци за електрична енергија.
И сервисот за печатење целосно е оптимизиран. Бројот на опремата за печатење е намален и
имплементиран е систем за мерење на количината на печатење за секој корисник поединечно. Ова
резултираше со значително намалување на трошоците за печатење без да влијае на услугата за
печатење.
Бидејќи Универзитетот останува регионален неспоредлив пример за академска дигитализација
и инкорпорирање на технологијата во наставните и истражувачките процеси, вработените во ИС
продолжуваат да ја извршуваат работата со најголема доза на посветеност и професионализам.
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13.6 Библиотека
Библиотеката „Макс ван дер Штул“ како институционална библиотека на Универзитетот на
Југоисточна Европа е погодно лоцирана во објектот 702 со големина од 565 м2, вклучувајќи:
простории за читање, простории за состаноци или групни предавања, компјутерски простории,
простории за дебата. Библиотеката во Кампусот на УЈИЕ во Скопје работи на ист начин и со сите
услуги. Независно од Централната библиотека, УЈИЕ има и библиотеки огранoци на факултетите на
Универзитетот и добро организирана библиотека во Центарот за јазици.
За успешно работење на сите библиотечни делувања, ние ja користиме програмата на PMBсофтверот, кој е интегриран систем за библиотеката со отворен пристап. Редовно ги синхронизира
податоците со централната база на податоци на УЈИЕ и автоматски генерира кориснички сметки.
PMB има и онлајн каталог со отворен пристап (OPAC).
Тековната состојба на целата колекција на библиотеката е следна: 32.558 книги во библиотеката
во Тетово и 3094 книги во библиотеката во скопскиот кампус, за вкупно книги од 36.465. Овој вкупен
број претставува 17.403 различни наслови (остатокот се повеќе копии од овие наслови).
Библиотеката е исто така главно универзитетско складиште на успешно одбранети дисертации и
тези, од кои библиотеката одржува 143 дисертации (51 електронски); 374 тези (303 електронски),
вкупно 517 значајни студентски трудови (354 електронски).
Во периодот опфатен со овој извештај, обезбедени се сите релевантни материјали за студентите
и вработените, односно библиотеката е снабдена со нови наслови предложени од Комитетот за
библиотека. Каталогизирани се речиси 870 наслови, вклучително и 417 тези и дисертации на сите
студенти на последипломски студии на УЈИЕ. Важно е да се напомене дека имаме редовен годишен
пристап до електронските бази на податоци како што се списанијата EBSCO, EconBiz, Academiсa и
Edward Elgar Publishing Journals, а во исто време и дополнителен пристап до пет електронски бази
на податоци за фиксен период до три месеци. Во Библиотеката се на располагање и информативни
печатени материјали од Европската унија, Обединетите нации и Светската банка за кои е обезбеден
посебен агол.
Библиотеката служи и како централно место за изложување на магистерските и на докторските
тези пред одбрана достапни за јавноста или за преглед на извештаите за процеси за унапредување
во академско звање. Треба да се напомене дека благодарение на соработката со секретарите на
соодветниот факултетот и со помош на ИТ-канцеларијата за првпат годинава е дигитализирана
постапката за јавно прегледување на магистерските тези и дисертации. Електронските копии се
објавуваат (за преглед) од релевантниот факултет во Thesis Repository (складиштето за тези) каде
што заинтересираните имаат локален пристап до просториите на Библиотеката во Тетово и во Скопје
во рок пропишан со правилник.
Активностите и презентациите за нови студенти и обуката за постдипломски студенти за
изворите на информации што ги нуди Библиотеката, како и за тоа како да се користат електронските
бази на податоци, континуирано се организираат. Благодарение на успешните презентации ја
зголемивме употребата на он-лајн каталогот на библиотеката, особено на мобилната верзија, каде
што има зголемување од 10700 посетители.
Читалниците на библиотеката „Макс ван дер Штул“ се отворени и за јавноста во периодот
опфатен со овој извештај, имено академската 2018/2019 година 70 студенти од надвор се зачленети,
а услуги се нудат и за другите студенти сместени во студентските домови на УЈИЕ.
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Соработката со Националната и универзитетската библиотека (НУБ) во Скопје продолжи и оваа
година, особено со обезбедување на броеви на ISBN, ISSN и CIP (Каталог во публикација) за нови
публикации за кои УЈИЕ е издавач. Соработката со НУБ продолжи и со други професионални
активности, како членството во Конзорциумот на народните библиотеки на Република Македонија,
членството во ИФЛА и членството во Здружението на библиотеки на Република Северна
Македонија.

13.7 Студентско собрание
Студентското собрание и асоцијација (ССА) е формално избрано тело на студентски
претставници. На студентите од сите циклуси им е дозволено да конкурираат за избор во ССА, а
самите избори ги надгледува група академски и административни членови на УЈИЕ, предложени од
Ректорската управа. Откако ќе бидат избрани успешни кандидати, тогаш има уште едно внатрешно
гласање за ССА за да се утврди кој ќе биде службеник во Студентското собрание, особено за
позицијата претседател на ССА, потпретседател на ССА и секретар на ССА. Според универзитетското
правило, претседателот и потпретседателот се од различни кампуси. Конечно, постои и надворешна
позиција на Студентскиот правобранител, кој не служи во ССА, но има и важна позиција во
студентското застапување, а кој - како членството во Собранието - директно е избран од
студентското тело.
За време на периодот опфатен со овој извештај, Студентското собрание го насочи фокусoт врз
студентската застапеност во академските и образовните области, како што е давање совети и помош
во случаи кога студентите се чувствуваат презаситени од своите обврски, или можеби приговараат
на оценувањето за нивната работа. Дополнително, ССА направи дополнителен напор да ги прошири
културните и социјалните придонеси што им се достапни на студентите, особено со инаугурирање
на неколку клубови засновани врз заеднички интерес или социјална грижа: на пример, СПА
продолжи или започна клубови со разновидна природа како што се етички хакерски клуб, дебатен
клуб, феминистички клуб и спортски клуб. СПА продолжи да го поддржува и студентскиот магазин
Еуроидеа и продолжи со обезбедување можности за забава и екскурзија за студентите.

13.8 Спорт и рекреација
Како и другите академски години така и оваа академската 2018/2019 година, Одделот за спорт
и рекреација при УЈИЕ беше многу активен во организирањето спортски активности, со што на
студентите им се овозможи да ги искористат можностите и условите што ги нуди Универзитетот за
развој на спортски активности.
Во Кампусот беа организирани редовни спортски активности, особено во фудбал, одбојка,
кошарка, фитнес, тенис, шах, пинг-понг и танцувачки курсеви за сите студенти и вработени. Во
доцните вечерни часови рефлекторите беа користени за да можат студентите да вежбаат. Покрај
овие секојдневни активности, има и активности кои беа организирани периодично, вклучувајќи:
разни турнири во фудбал, пинг-понг и шах. Вреди да се спомне и организацијата на турнирот за мал
фудбал за средните училишта во Тетово кој традиционално се организира на Кампусот на
Универзитетот. Во чест на празниците во ноември и годишнината од основањето на УЈИЕ, Одделот
за спорт и рекреација при УЈИЕ го организираше традиционалниот меморијален турнир „Арбен
Џафери“
Тимот за футсал беше учесник и беше претставен на Универзитетот во Првата лига на Република
Македонија. Вработените на УЈИЕ учествуваа и во општинската лига во Тетово во мал фудбал. Во
академската 2017/2018 година студентите учествуваа на разни интеруниверзитетски спортски
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натпревари. Ние бевме и домаќин на натпреварите по пинг-понг, организирани од Федерацијата за
пинг-понг.
Важно е да се напомене дека Одделот за спорт и рекреација организираше и пинг-понг и
фудбалски турнири за студентите од УЈИЕ во Скопје. За да осигураме удобни спортски услови,
потпишавме договор за користење на салата и базенот „Борис Трајковски“, кој студентите можат да
го користат за да се изведуваат спортски активности.

14. Заклучок и препораки
Како што Универзитетот на Југоисточна Европа се приближува кон третата деценија на постоење,
може да се гордее на својот придонес во индивидуалниот живот на вработените и студентите и за
поголема социјална улога што ја има во Република Северна Македонија. Останува една од ретките
институции за високо образование во регионов, експлицитно посветена на обезбедување
образование конкурентно на меѓународно ниво, во сите три циклуса, без оглед на етничката
припадност, мајчиниот јазик, религијата, полот, националноста или политичките верувања.
Вредноста на оваа заложба за мисијата се рефлектира во многу аспекти на универзитетскиот живот
- разновидноста на студентите и вработените кои избираат да бидат тука; моделот на различност и
образовната извонредност обезбеден од институцијата; успехот на алумните и вработените на
меѓународно конкурентни пазари; и дарежливата владина одредба за субвенција за да помогне во
продолжувањето на работата.
Сепак, секоја институција од овој обем и големина мора да има пропусти за кои се потребна
сериозна евалуација и тежок напор за да се елиминираат или да се подобрат. За време на процесот
на составување на податоците и доказите за овој преглед, следниве области на загриженост беа
покренати во повеќе поставувања. Тие заслужуваат сериозно разгледување од универзитетскиот
менаџмент, вработените, студентите и алумните, бидејќи многу од овие предизвици бараат
координиран напор низ универзитетската заедница:
−

одржување или зголемување на уписот на студенти на додипломски студии, без да се
намали квалитетот;

−

одржување на регионалното лидерство во програми од вториот и од третиот циклус, без да
се намали квалитетот;

−

разгледување на опцијата за спроведување на основните стандарди за упис во конкурсот
за запишување во вториот циклус;

−

диверзифицирање на приходите за да се намали несразмерната зависност од школарините
и владината субвенција;

−

продолжување со напорите за оптимизација за да се идентификуваат расходите кои можат
да се избегнат;

−

охрабрување на персоналот да соработува со БИЦ и со Технолошкиот парк за да
идентификува области преку кои Универзитетот може да обезбеди услуги за надворешната
заедница;

−

подобрување на навремените стапки на дипломирање;

−

повторно активирање на студентите - особено на магистерски и на докторски студии - кои
се неактивни;
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−

внимателно усогласување на наставните програми и понудите на предметите за потребите
на пазарот, за подобрување на стапките на дипломирање на вработените;

−

повторно воспоставување активна, динамична алумни-асоцијација;

−

стремење кон генерирање поуспешно учество во истражувачки проекти или добивање
грант, преку Канцеларијата за истражување и Институтот за истражување „Макс Ван дер
Штул“;

−

изборот во академско звање да биде попредизвикувачки, а помалку „автоматски“;

−

зголемување на меѓународниот наставен кадар преку договори со полно работно време;

−

идентификување на областите на потенцијална соработка помеѓу факултетите, и
комбинирање на понудите на предмети кога е можно (во смисла на предмет и јазик на
предавање);

−

разгледување на можноста за проширување на пристапот до базата на податоци за
истражување, особено за студентите од втор и од трет циклус и за вработените.

Универзитетот и понатаму дава силен регионален пример за вредноста на различностите и за
успехот на инклузивната образовна атмосфера. Успехот на студентите и вработените потврдува дека
УЈИЕ останува место посветено на вредностите на својата мисија и на нејзините основачи, каде што
може да се добие високо квалитетно образование без оглед на полот, мајчиниот јазик,
религиозното уверување или политичка припадност. Сепак УЈИЕ е различен и по тоа што отворено
ги признава своите предизвици и тешкотии, а Комисијата за самоевалуација ги забележува овие
слабости отворено, со надеж дека ќе ги вклучи креативноста, иновативноста и силата на
универзитетската заедница да ги идентификува решенијата.

15. Признание

Комисијата се заблагодарува на Бурим Исмаили за содржината на овој извештај. Сака
да ја признае и работата на Даниела Илиевска и Реџеп Џеладини за преводот и да искаже
благодарност на Комисијата за нивната напорна работа.
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