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ВИЗИЈА
Од основањето во 2001година, целта на УЈИЕ е да биде водечки модерен универзитет во 
Република Македонија и во регионов, во истражување и во социо-економските дисциплини и 
во испорачување висококвалитетно образование, со многу поранешни студенти (алумни) кои 
имаат постигнато успех на регионално и на меѓународно ниво. Иако првично беше основан за 
справување со одреден проблем при недостиг на еднаков пристап до акредитираното високо 
образование од албанските говорители, ние никогаш се немаме поставено како институција 
исклучиво на албански јазик. Ние остануваме единствената високообразовна институција во 
регионов која нуди можности за студентите од сите јазични и етнички средини, вклучувајќи 
зголемување на концентрацијата на наставата и истражувањата на англиски јазик како 
меѓународен јазик на комуникација во повеќето од нашите области на студии. Како приватна 
јавна непрофитна институција, која во најголемиот дел од нашето постоење се потпира на 
повратни финансиски средства преку школарина, ние сакаме да ги продолжиме нашите цели 
на начин на кој ќе ги искористи општеството на национално и на регионално ниво. Во текот 
на овој период, на овој план, без оглед на целокупната структура на високото образование, 
ќе ја градиме кратката традиција на Универзитетот за независна професионалност и 
академска слобода, поттикнувајќи култура во која иновацијата игра важна улога и во која ќе 
ги промовираме и ќе ги зачуваме меѓународните контакти. 

1. УЈИЕ има истакната структура на управување, од неговата историја како прв недржавен 
универзитет во Република Македонија, основан и со национални и со меѓународни напори. 
Структурата на управување со меѓународни членови ја штити автономијата на Универзитетот 
од која и да било форма на политичко влијание. Наша намера е да ја задржиме и да ја развиеме 
визијата на нашите основачи во рамките на високото образование усвоена од Собранието на 
Република Македонија, која продолжува да работи во потполно неполитичко опкружување. 
Сепак, играјќи клучна улога во македонското високо образование, во текот на планираниот 
период може да се бара одредено прилагодување на оригиналниот модел на управување, 
земајќи ги предвид трендовите во европската високообразовна област и домашната средина. 
Универзитетот во сегашнава форма „ќе созрее“ во 2019 година и до крајот на периодот на 
планирање, претпоставувајќи дека ќе биде донесен Законот за високото образование кој ќе ги 
одрази меѓународните стандарди, балансирајќи ги автономијата и одговорноста за користење 
на јавните средства, треба да биде во можност самостојно да биде управуван или преку некоја 
рамка на соработка, но со одржување соодветно ниво на меѓународен придонес.

2. Финансирањето претставува голем предизвик, па така одржувањето и развивањето на нашата 
првична мисија, притоа користејќи ја државната буџетска поддршка преку реформирана 
формула за финансирање која последено беше ревидирана под југословенскиот систем и во 
моментов поддржувајќи го високото образование мерено со финансирање по студент на многу 
пониско ниво од други земји, речиси неизбежно би вклучиле некоја форма на соработка со 
други универзитети за да се зголеми ефикасноста на македонското високо образование и 
да се пренесе искуството од УЈИЕ на поголема студентска популација. Инаку, без значително 
надворешно финансирање, УЈИЕ самостојно ќе мора да се прилагоди на статична студентска 
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популација со повисок степен на специјализација и следствено, селективно кадровско 
екипирање. Се соочуваме и со предизвикот да ги прилагодиме нашите застарени стандардни 
згради во Тетово на нови начини на работа, кои ќе бараат некои капитални инвестиции. Ние 
знаеме колку имаме придонесено досега за развојот на високото образование во регионов и, 
сметаме дека знаеме, преку објавувањето на овој План, најдобриот начин на кој можеме да 
придонесеме во иднина; за да одлучат другите дали треба понатаму да бидеме поддржани во 
овие цели.

ПЛАНИРАЊЕ ЗА „УЈИЕ 4.0“
1. Овој план го покрива периодот од 2017-2020 година. Поставен e на високо ниво на Агендата 

за Универзитетот, која, како што е објаснето погоре, во голема мера зависи од надворешната 
средина. Ние го обликувавме планот за да ги исполниме следниве аспирации:

a. Да го развиеме нашиот капацитет, во нашата сегашна форма или во рамките на новите 
договорени структури за соработка, да генерираме и да споделуваме знаење на 
национално и регионално ниво, обезбедувајќи значителен придонес за јавната политика 
и за економскиот пораст.

б. Ефикасно да работиме со други институции и организации, при што таквите партнерства 
заемно се корисни, вклучувајќи и нови начини на соработка и најефективно користење 
на достапните јавни и приватни ресурси. 

в. Да се подобрат структурите за соработка во наставата и во истражувањето преку нашите 
факултети и со факултетите и институтите во регионов и на меѓународно ниво. 

г. За да се оствари целта, преку зголемен пристап до јавното финансирање, ниту еден 
потенцијален студент не треба да се одврати да аплицира на УЈИЕ поради финансиски или 
други бариери и дека успехот на студентите не треба да биде попречен од финансиски 
тешкотии.

ѓ. Да се обезбеди, преку посветеност на личното образование на секој студент, квалитет 
на образованието и искуството што им овозможува на студентите да ги применат 
вредностите, вештините и интелектуалната дисциплина што ги стекнале во своите идни 
животи и кариери, што генерира доживотно чувство за поврзување со „Брендот на УЈИЕ“.

е. Ефективно да придонесе за културниот, социјалниот и за економскиот живот на градовите 
Тетово и Скопје и на регионов.

ж. Да се вработува и да се задржува најдобриот академски кадар и да се осигури секој да има 
еднакви можности при вработување, личен развој и при напредување во кариерата во 
сите области на вработување на Универзитетот, а од нив да се очекува ниво на изведба на 
работните должности во однос на поставените цели.

з. Да ја прошириме нашата одредба за наставата и учењето на англиски јазик (со можности 
кои се достапни за да се научат други современи јазици), така што нашите дипломци ќе 
бидат подготвени да работат на меѓународно ниво и / или да помогнат во напорите на 
земјава за обезбедување странски директни инвестиции преку обезбедување обучена 
работна сила.

СТРАТЕГИСКИ ПЛАН 2017-2020



СТ
РА

ТЕ
ГИ

СК
И 

ПЛ
АН

 20
17

-2
02

0
6

2. Ние ќе го следиме напредокот во однос на нашите приоритети, обврски и цели со користење 
релевантни показатели за успешност, одредници и цели. Преку ова ќе го задржиме фокусот на 
Стратегискиот план, осигурувајќи дека тој и понатаму ги задоволува академските потреби, ни 
овозможува да одговориме на надворешното опкружување и соодветно се ажурира.

3. Годишниот процес на планирање и на буџетирање ќе обезбеди рамка за изработка на 
Стратегискиот план на факултетот и на ниво на услуги.

ПРИОРИТЕТИ
Приоритет 1:  

 Ќе побараме можности за поефикасно координирање на активностите на Универзитетот и ќе 
ги градиме извонредноста на УЈИЕ и посветеноста кон спроведување на образованието за сите 
во регионов. Ние ќе се обидеме да воспоставиме надворешни соработки, истакнувајќи дека тие 
можат да бидат најефективни во оние области каде што истражувачките и наставните сили 
се комплементарни, истовремено поддржувајќи врски меѓу истражувачките групи на ниво 
на индивидуални проекти. Подобреното онлајн-присуство ќе биде дел од оваа стратегија. 
Дигиталната технологија го револуционизира начинот на кој знаењето е создадено, собрано 
и пренесено низ целиот свет. Универзитетот ќе се позиционира за да може брзо и ефикасно да 
се ангажира со дигитални иницијативи, генерирани од нашите вработени, студенти, алумни и 
оние надвор од Универзитетот. Ние ќе создадеме силно и кохерентно онлајн-присуство, за да ги 
насочиме оние кои бараат знаење за која и да било област на академски студии за релевантната 
работа извршена на УЈИЕ. Ние ќе ги концентрираме нашите напори за да развиеме можности за 
вработените и студентите да стекнат меѓународно искуство додека работат или студираат на 
УЈИЕ. 

Приоритет 2: 

 Ќе ги надоградуваме нашите јаки страни во дисциплините и ќе овозможиме соработка во 
нови области на развој. Многу од денешниве прашања за истражување ги надминуваат 
традиционалните граници на предметните области. Примерите вклучуваат компјутерски 
криминал, енергија, животната средина, информации и прашања за нашето потекло. Затоа, 
основните  дисциплини треба да се комбинираат со механизми за промовирање на соработката. 
Ние ќе ги надградуваме нашите сегашни јаки страни во дисциплините за да поттикнеме 
интелектуално „вкрстено оплодување“. Ние ќе овозможиме можности за истражување во нови 
области кои се меѓу традиционално различни предмети преку промовирање активности надвор 
од границите на факултетот, преку Институтот за истражување „Макс ван дер Штул“ и други 
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иницијативи. Новите тематски соработки за истражувања ќе доведат до нови можности за 
студирање за студенти на додипломски и на последипломски студии. Ние ќе развиеме политика 
за поддршка на интердисциплинарни студии онаму каде што е возможно. Ќе ги истражиме 
можностите за здружување на силите со институциите и со организациите на меѓународно 
ниво, каде што таквата соработка ќе ни овозможи да ги решаваме проблемите од глобално 
значење за кои се потребни поголеми размери, како и интердисциплинарна соработка. 

Приоритет 3: 

 Ние ќе се обидеме да направиме екстензивно соодветно користење на новите технологии во 
администрацијата, со што ќе го намалиме нашиот кадар за да изведеме функции кои може да се 
извршат автоматски и да направиме повторна обука на некои од вработените за да управуваат 
со овие процеси. Ние, ќе ги оттргнеме и непотребните слоеви од раководството на централно 
ниво и на факултетите.

КЛУЧНИ СТРАТЕГИИ
Истражување
Ние ќе ги задржиме оригиналноста, значењето и строгоста во истражувањето во рамките на високите 
стандарди за инфраструктура, обука и за интегритет. Одржувањето одржливо истражување на животната 
средина е од клучно значење за истражувањето на Универзитетот. Во рамките на расположливите 
ресурси ќе ја подобриме инфраструктурата која ги поддржува истражувањата на највисоко ниво, 
вклучувајќи ги и библиотеките и информационите системи. Ние ќе обезбедиме соодветна обука за 
истражувачки методи и ќе ги изведеме во сите фази од кариерата, односно од студент за истражување 
до главен истражувач.

Образование
Ние сакаме да имаме запишано висококвалификувани и посветени студенти на нашите програми, па 
во зависност од нашиот иден статус, ние ќе продолжиме, во рамките на расположливите ресурси, да 
понудиме стипендии за најдобро квалификувани апликанти. Ние сакаме да осигуриме дека најдоброто 
искуство на УЈИЕ е типично искуство за сите додипломски и постдипломски студенти и дека целосно ги 
подготвуваме дипломците за најдоброто од разновидните можности за студирање и вработување што 
им се достапни. Ние ќе им зададеме лична одговорност на редовните и на вонредните професори за да 
обезбедат општ надзор над образовниот развој на секој студент. И принципот на персонализираните 
образовни искуства обликуван преку постојана поддршка од вишиот академски кадар го поткрепува 
нашиот пристап кон постдипломските студии. Ние веруваме дека овој пристап им овозможува на 
студентите да научат да размислуваат критички и независно и е најефикасен начин да се подготват 

СТРАТЕГИСКИ ПЛАН 2017-2020
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дипломците за предизвиците на работење во нашето богато информатичко општество. Ќе се обидеме да 
осигуриме дека со наставата и со оценувањето на УЈИЕ ќе се обезбедат еднакви можности за сите студенти 
да го постигнат и да го покажат својот целосен академски потенцијал. За да го  реализираме ова, ќе ги 
следиме академскиот напредок и резултатите кај учениците од различно потекло. Ние ќе работиме во 
партнерство со Студентскиот парламент на УЈИЕ за да го подобриме начинот на добивање и користење 
повратни информации од студентите. Ќе побараме и повратни информации од дипломираните студенти  
целосно да го рефлектираат своето искуство и од  студентите од алумни за перспективата што  ќе 
придонесе за поврзаноста  помеѓу предметите  на УЈИЕ и  кариерата. Ние активно ќе промовираме 
студии или работа во странство за што повеќе студенти. Ние сме посветени на обезбедувањето обука за 
професионален развој со највисок квалитет преку магистерски и други програми во идентификувани 
области и за клучните професии. Експлицитно ќе ги идентификуваме професионалните вештини и 
вештините за вработување својствени за нашите предмети, ќе развиваме понатамошни можности 
за финансирани стажирања, ќе ги поттикнуваме студентите да се вклучат во пошироки заедници. 
Вклучувањето на нашите алумни во помагањето на учениците да го постигнат својот потенцијал ќе 
бидат од витално значење. Ние ќе воспоставиме продуктивни долгорочни односи меѓу поранешните и 
актуелните студенти врз основа на менторство, совети за кариера, практикантска работа и вработување.

Проширување на вклучувањата
Ние ќе му служиме на општеството преку промовирање и придонесување за економските, културните 
и за социјалните достигнувања, преку пристапноста на идеите, вештините и стручноста на УЈИЕ. 
Ние ќе поттикнеме креативна, претприемничка активност од нашите вработени и студенти и ќе ја 
стимулираме соработката со истражувачите за да се зголеми примената на истражувачки резултати. 
Преку Технолошкиот парк на УЈИЕ и студиските програми интегрирани со практика, Универзитетот ќе 
промовира поголема интеракција со бизнисот и индустријата, вклучувајќи и континуиран професионален 
развој, истражувања за соработка, преведувачки активности, консултации, лиценцирање, спин–аут 
компании и комерцијални вложувања. Ќе се фокусираме и на партнерска работа и на развивање вештини 
и иновативни услуги за да се одржи одржливиот економски пораст.

Ние ќе ги подобриме нашите активности за трансфер на технологии, за максимизирање на социјалните 
и економските придобивки преку примена на нашите резултати од истражувањето и експертизата. 
Ние ќе придонесеме со стручно знаење за јавна дебата и влијанието на нашето истражување ќе биде 
зајакнато со посилно дигитално присуство. Јавноста ќе биде вклучена во истражувачките активности на 
Универзитетот преку работилници и презентации за клучните прашања во општеството и како главни 
истражувачи и соработници на истражувачки проекти. Поткастовите, блоговите, конференциите, 
уметничките и научни манифестации и отворени денови  со кои дополнително ќе се пренесе  
истражувањето.

Ние ќе продолжиме да развиваме силни и конструктивни односи со пошироките заедници во регионов 
преку придонесување за културната, здравствената, социјалната и за економската благосостојба 
на локалната и на регионалната заедница. Ќе осигуриме Универзитетот да има координирана и 
конзистентна програма за поширока ангажираност на заедницата за да може да ја одигра својата улога 
во подобрувањето на животот во земјата, економски, културно и еколошки, и да развие долгорочни 
односи со локалната заедница. 
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Ние ќе работиме со локалните општини и меѓусекторските партнерства за промовирање на регионов 
како центар за интензивни активности за знаење и ќе поттикнеме внатрешни инвестиции. Ние ќе ја 
надградуваме истражувачката и бизнис-инкубацијата на Универзитетот со нашиот технолошки парк 
и ќе ги интензивираме спин аут активностите. Ќе ги охрабриме нашите дипломирани студенти да 
работат или да создаваат бизниси и социјални претпријатија во Македонија и во Косово. Ќе се развива 
ангажманот на Универзитетот со локалните училишта, вклучувајќи заеднички истражувачки проекти, 
акциони групи за учење и програма за развој на лидерство.

Како регионален лидер во греење и генерирање енергија во Тетово со неутрално ниво на јаглерод, ние 
сме посветени на соработката со целава земја за прашањата поврзани со животната средина, вклучувајќи 
ја и идентификацијата на применетите истражувања за локални решенија со ниско ниво на јаглерод.

Кадар
Како што веќе беше наведено, доколку УЈИЕ целосно или делумно не влезе во јавниот сектор, ќе има 
потреба да се прилагоди профилот на вработените за да одговара на очекуваните бројни податоци на 
студенти. Ова би се спровело преку програма за пензионирање и доброволен технолошки вишок од прв 
степен, иако принудниот технолошки вишок не може да се отфрли, каде што историски утврдените нивоа 
на вработеност не се совпаѓаат со нашите потреби. Ова може да се почувствува посебно на менаџерските 
и административните позиции каде што се очекува влијанието на напредокот во технологијата да 
резултира со реализирање на работни места низ целиот свет. Доколку УЈИЕ стане дел од јавниот сектор, 
кадарот и исплатите ќе мора да бидат прилагодени на нормите на јавниот сектор, со некои преодни 
аранжмани.

Без оглед на исходот на идната структура, истражувањата и наставата на највисоко ниво бараат луѓе 
со висок талент и целосна посветеност на вредностите на Универзитетот. Следењето на извонредноста 
на Универзитетот во поконкурентна средина прави императив дека не треба да постојат бариери 
за идентификување и негување на талентот, а во исто време се бара од вработените да позитивно 
придонесат за нашиот успех. За да се постигнат овие цели потребен е ревидирање  на нашите системи за 
евалуација на персоналот за да се осигура дека тие се соодветни за целите и да се идентификуваат сите 
прашања што е неопходно внимателно да се разгледуваат во рана фаза.

Универзитетот ќе применува за сиот академски кадар, со полно или со скратено работно време од сите 
рангови, иста строгост во изборот во звања, во унапредувањето, системите за дисциплински мерки и 
рангирање / надомест за да се осигури дека студентите добиваат највисок можен квалитет во наставата 
и целосно да ја елиминираат секоја можност на неправедност.

Универзитетот има обврска да обезбеди рамноправност на можностите, додека широкиот спектар на 
културни и други искуства кои ги носи разновидната работна сила ќе му помогнат на Универзитетот 
да ги одржува и да ги развива своите национални и меѓународни перспективи. Ние ќе се стремиме да 
ја вметнеме свеста за еднаквоста и различноста во сите наши активности. Ќе се обезбедат програми во 
академското и административно раководство, со фокус на зголемување на вклученоста на кадровски 
групи кои тековно недоволно се застапени на високи нивоа на Универзитетот. Ќе се обрне внимание 
за да се осигури дека оние кои се вклучени во управувањето со Универзитетот колку што е можно го 
претставуваат целиот опсег и биланс на вработените на Универзитетот.

Универзитетот ќе ги зајакне ангажманите за поддршка за сите групи од кадарот, вклучително и преку 
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курсеви за личен и професионален развој, менторство и користење на редовните можности за преглед 
на напредокот и за промовирање на развојот на кариерата. Ние ќе продолжиме да ги развиваме нашите 
можности за образовен развој. Новите приоритети на Универзитетот се идентификувани и во однос  на 
потенцијалот   треба да бидат  трансформативни. За постигнување на нашата амбиција и за генерирање 
и управување со потребните ресурси, потребни се подобрено лидерство и менаџерски способности како 
и ефективно планирање на сукцесивноста. Ќе се дефинираат и ќе се реализираат шеми за професионален 
развој на помошниот кадар.

ОВОЗМОЖУВАЊЕ СТРАТЕГИИ
Финансии, капитал и вредност за пари 
Без оглед на идната структура, Универзитетот, или самостојно или како дел од поголема институција, 
ќе вгради кохерентен пристап кон поставување и следење на буџетот низ факултетите и службите. 
Ќе се обиде да ги намали трошоците и да промовира повеќе проактивен пристап кон вредноста за 
парите и заедничките услуги. Ќе се разгледува нивото на инвестиции во административните услуги 
и поддршката, вклучувајќи ја и примената на активностите за споредба со слични организации. 
Универзитетот ќе ги зголеми приходите, вклучувајќи го и зголеменото финансирање на истражувањата. 
Ќе ја разгледаме распределбата на ресурсите, механизмите за враќање на трошоците и користењето на 
приходи од надоместоци за да обезбедиме ефективна поддршка на стратешките приоритети и обврски 
на Универзитетот.

Имот
Оригиналните згради на Кампусот во Тетово датираат од 2001-2003 година, брзо изградени од стандардни 
материјали дизајнирани да траат 15 години. Иако повеќето од зградите сѐ уште се функционални, ние 
мора да ги земеме предвид потребите за реновирање и / или замена, со што ќе ги постигнеме нашите цели. 
Поефикасното и флексибилно искористување на просторот ќе го намали притисокот за финансирање 
на одржување на непотребниот имот, овозможувајќи да се пренасочат ресурсите. И ефективната 
заедничка употреба на просторот може да даде подобрени можности за истражување и образование и 
за подобрување на заедничките централни социјални и заеднички простори. Ние ќе соработуваме со 
факултетите за да одговориме на новите можности за интердисциплинарно истражување и образование 
и со административните служби за да се идентификува каде може поефикасно да се искористи 
просорот. Преку изготвување на глвен план за кампусот во Тетово ќе имаме за цел, во рамките на 
расположливите ресурси, да го реновираме, да го обновиме и да го замениме постојниот имот за да ги 
задоволиме потребите за истражување и образование, да ја зголемиме институционалната одржливост 
со намалување на трошоците за одржување и подобрување на соодветноста и флексибилноста на 
нашиот тековен градежен инвентар. Универзитетот ќе продолжи да ги реализира целите за енергијата 
и одржливоста, како што е посветеноста за намалување на јаглеродот и рециклирањето на отпадот, за да 
се осигури дека ги исполнуваме нашите сопствени цели и приоритети и предизвикувачките локални и 
национални барања.
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ИТ-инфраструктура
Службите за ИТ ќе работат со Одделот за технички капацитети за развивање флексибилни простори 
за предавања со подобрена технологија и со библиотеката „Макс ван дер Штул“ за обезбедување 
непречено испорачување ресурси за дигитално знаење. Универзитетот ќе ги подобри компјутерските 
капацитети достапни за поддршка на истражувањата, особено преку обезбедување инфраструктура за 
ефикасно управување со податоци, како и преку развивање и имплементирање алатки за соработка во 
работењето. Ќе имплементираме силен систем со минимална неопходна функционалност за поддршка 
на сите аспекти на искуството на студентите на ефективен начин. Ќе донесеме нови физички и безжични 
мрежи кои ќе овозможат комуникациски способности со висок пропусен опсег и неутрален уред.

Односи со поранешните студенти, развој и промоција
Ние максимално ќе ја искористиме предноста на „брендот“ на Универзитетот и неговата мрежа на 
алумни и поддржувачи за да се вклучиме и да се поврземе со институции и индивидуи. 

Целите и задачите од овој план не може да се реализираат доколку не им се допаднеме на студентите. 
Мораме да ги убедиме нив и оние што ги поддржуваат финансиски, што навистина значи она што го 
кажуваме: дека студентите на УЈИЕ во која и да било форма или организациска структура ќе добијат 
лично  подобро висококвалитетно образование  кое ќе биде „соодветно за целта“ и ќе стекнат низа 
вештини и компетенции кои ќе им бидат од полза во текот на нивниот живот. „Промоцијата“ во втората 
деценија на 21. век сосема е спротивна на пасивната  промоција во печатена форма  или последната која е 
достапна   на веб. Сега е многу повеќе проактвна преку социјални медиуми, неформална комуникација и 
вклучување на потенцијалните студенти во секојдневниот живот на Универзитетот преку повеќе од само 
отворен ден и посети во училиштата. УЈИЕ радикално ќе ги ревидира своите методи на комуникација за 
да се постигне максимален интерес.
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