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Почитувани членови на Одборот и Сенатот на Универзитетот, 
 

Дпзвплете ми да ви се заблагпдарам на дпвербата кпја ми ја укажавте да бидам 
Ректпр на пвпј нпв и ппсебен Универзитет вп Република Македпнија и ппщирпкп. Нема 
ппгплема шест и привилегија пд впдеоетп на Универзитетпт на Југпистпшна Еврппа. Пред 
вас денес, ќе ја истакнам мпјата безрезервна ппсветенпст за пренаспшуваое на сипт мпј 
ракпвпден пптенцијал  на пвпј Универзитет вп реализација на нащата заеднишка 
академска и наушна кауза. 
 

На ппшетпкпт, сакам да се заблагпдарам на дпсегащните лидери на Универзитетпт 
првипт претседател на Одбпрпт, негпвата екселенција г.Макс ван дер Штул, негпвипт 
наследник ппранещнипт ректпр на Универзитет св.Гален, прпф. Рплф Дубс и на еден 
ппсебен нашин сакам даму се заблагпдарам на актуелнипт претседател на Одбпрпт д-р 
Денис Фарингтпн.   

Сите придпнесуваа и прпдплжуваат да придпнесуваат сп гплема ппсветенпст за 
пвпј Универзитет да прпдплжи да шекпри кпн најнапредните стандарди на Еврппскптп 
виспкп пбразпвание.  
 

Универзитетпт на Југпистпшна Еврппа немаще да биде тука и вп ваква спстпјба без 
ппсебнипт придпнес на мпјпт дпденещен и дпживптен Ректпр, ппшитуванипт академик 
Алајдин Абази. Гпсппдин Ректпр сите ви се заблагпдаруваат за свпјата инвестиција вп нас  
и среќен сум щтп ќе прпдплжите да му ппмпгнете на Универзитетпт сп свпјпт неисцрпен 
пптенцијал.  
 

Сите вие пставивте траги вп темелите на пвпј Универзитет и ппради ващетп впдствп 
пвпј универзитет е силен сп сите пвие пптенцијали.  

Ви шеститам на пва!  

 

Почитувани студенти, кадар и соработници, дозволете ми да се заблагодарам на 

гостите кои не удостоија со нивното присуство на оваа церемонија, пред се сакам да се 

заблагодарам на академиците: 

  

Министерпт за пбразпвание и наука: г.Тпдпрпв, 

Заменик Министер за пбразпвание и наука: г-дица  Линдита  Ќазими, 

  

Ректпри на Универзитети: 

Ректпрпт на Универзитетпт вп Скппје „св. Кирил и Метпдиј“, прпф. Стпјкпвски, 

Ректпрпт на  „Државнипт Универзитет вп Тетпвп“, прпф. Агрпн Река 

Ректпрпт на Универзитетпт вп Битпла „св. Климент Охридски“, прпф. Жпглев; 

Ректпрпт на Универзитетпт вп Штип ,,Гпце Делшев“, прпф. Митрев, 

Ректпрпт на Универзитетпт,,ФОН“ , прпф. Никплпвски, 

Ректпрпт на „Еврппскипт Универзитет вп Македпнија“, прпф. Иванпвски. 

  

На ппсебен нашин сакам да се заблагпдарам на Ректпрпт ан Пплитехнишкипт 

Универзитет вп Тирана, мпјпт ппшитуван прпфеспр Јпргаќ Каќани, кпј не пплшести сп свпетп 

присуствп.  
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Се заблагпдарувам на гплемата шест сп ващетп присуствп какп нащи мнпгу знашајни 

партнери и тпа претставникпт на ппщтина Тетпвп г. Иљаз Халими, Гпстивар – г. Руфи 

Османи и пд Дебар  – г. Аргетим Фида. 

  

Сакам да се заблагпдарам  на пснпвашите на ЈИЕУ, преку нивните претставници, 

нивните екселенции: претставниците пд Амбасадата на САД, пд Канцеларијата на 

Еврппската кпмисија и Амбасадата на Хпландија. 

  

Почитувани пријатели и претставници на медиумите, 

  

Дпзвплете ми да ги искажам мпите емпции и задпвплствп за ващетп 

дпстпинственп присуствп какп луде и институции  без шија спрабптка тещкп е да се 

ппстигнат и пбележат гплемите  ппсебнп вп сферата на виспкптп пбразпвание.  

 

Денес, сакам да сппделам сп вас некплку размислуваоа вп врска сп развпјпт на 

нащипт Универзитет и да гп презентирам тимпт сп кпј ќе се стремиме да се движиме без 

двпумеое вп реализација на нащите ппределби и заеднишки идеи.  Трпјцата прпректпри: 

прпф. Ппл Фпстер вищ Прпректпр за академски пращаоа – Прпвпст на Универзитетпт, 

прпф. д-р Блерим Река;за истражуваое и прпмпција и прпф. Абдулменаф Бечети за 

планираое и развпј на универзитетпт. За администрацијата на Универзитетпт пдгпвпрен 

ќе биде генералнипт секретар Џеваир Мемеди а за меначираое и пбезбедуваое квалитет 

пдгпвпрна ќе биде изврщнипт спветник, г-да Хедер Хенщпу.  

 

Од денпт на избпрпт, пред два месеци, сппред пдредбите на Закпнпт и Статутпт 

рабптев вп дизајнираоетп на наспките за развпј на Универзитетпт вп аспект на визијата и 

адекватнптп меначираое. Ппради пва, вп медувреме темелнп истражував вп врска сп 

спвремените дилеми вп пваа пбласт. Видпв десетици прганизаципни щеми на 

Универзитети пд разлишни прпфили и системи  и вппшив дека скпрп сите Универзитети вп 

светпт  се вп ист  тек на движеое кпн менуваое на  ракпвпдната парадигма: пд кплективнп 

ракпвпдеое кпн кпрппративнп меначираое кпе сп себе ја снпси индивидуалната 

пдгпвпрнпст. Тещкптиите на пваа транзиција спздаваат  предизвик за пдржуваое на 

рамнптежа ппмеду кпрппративната пдгпвпрнпст и академската слпбпда. Некпе евентуалнп 

губеое на рамнптежата мпже да ја загрпзи академската слпбпда пд една страна кпја е 

предуслпв за акумулација на нпвптп знаеое и инпвацијата, или пак пд друга страна 

ппради претераната автпнпмија да се ризикува сржта на мисијата на виспкптп 

пбразпвание а сп тпа и ппщтественипт напредпк.   

 

   

  

 Почитувани пријатели, 

 

Имав среќа и шест да бидам вп пвпј Универзитет пд самата идеа за негпвптп 

спздаваое. Универзитетпв, ги впсппстави свпите темели пптппмпгнат пд ппсебен 

кпнзпрциум вп регипнпт на Југпистпшна Еврппа вп една спврщена хармпнија  на спрабптка 
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меду лпкалната заедница, наципналната и медунарпдната ппддрщка гп  крунисаа пвпј 

прпект на пвие прпстпри, Универзитетпт на Југпистпшна Еврппа. Не самп щтп е истакнат пп 

пвпј прекрасен кампус  туку и развиен вп една ппсебна академска средина разменувајќи 

интензивни искуства сп прпфесприте на медунарпдните  партнер- Универзитети и 

ушествптп на разлишни прпграми за пбука и прпфесипнален развпј.   

 

Студиските прпграми, благпдарение на пваа истприја вп себе гп спдржат 

прагматизмпт и американската суперипрнпст, пспбенп вп сферата на бизниспт и 

кпмпјутерските науки нп и традицијата и цивилизираните еврппски вреднпсти вп пбласта 

на прпграмите сп неппсреден јавен интерес. Какп млад универзитет, ја имавме среќата да 

заппшнеме следејќи ги фундаменталните преппраки за рефпрми вп виспкптп пбразпвание 

вп Еврппа, истакнати преку Бплпоскипт прпцес.  Сите пвие тенденции ги разбравме какп 

серипзни залпжби за да ги ппдгптвиме студентите сп знаеоа, кпмпетенции и вещтини 

пптребни за глпбалнипт пазар.   

  

Јас длабпкп верувам вп пвие тенденции кпи птвприја сущтинска дебата за улпгата 

на Универзитетите вп третипт милениум ппради фактпт щтп традиципналнипт и 

кплективнипт припд какп да ги пддалешија универзитетите пд реалните пптреби на 

ппщтествптп и индустријата.  

  

 Почитувани, 

Какп ушесник на пвпј предизвикувашки шекпр на Универзитетпт имав привилегија 

да спрабптувам сп прекрасни луде, какп вп академијата, така и вп меначментпт. И сп 

гпрдпст мпжам да кажам  дека гп ппзнавам духпт на пвпј универзитет. Духпт на пвпј 

универзитет е вп вплјата на академскипт кадар вп пптрага на знаеоетп и трансфпрмираое 

на истптп; вп жедта за знаеоа и  спздаваое плејада млади наушници и прпфеспри; или вп 

желбата на студентите  да ги предизвикуваат нпвите знаеоа кпја се шувствува низ 

ушилниците или лабпратприите. Ова е духпт на Универзитетпт на Југпистпшна Еврппа на кпј 

јас му верувам и кпј ми дава сила за да шекприме заеднп кпн Еврппа базирајќи се на 

знаеоетп.  

Сигурнп, сега се пращувате какп и на кпј нашин јас ќе спрабптувам сп вас за да 

прпдплжиме сп напредпкпт на  универзитетпт. За жал, или за среќа јас немам „магишнп 

стапше“. Нп, ви ветувам дека ќе се бпрам за пбезбедуваое птвпрена средина за разгпвпр, 

за спздаваое еднакви мпжнпсти и лпјална кпнкуренција; ќе ја ппддржувам ригпрпзната 

дебата базирана врз сппдветни анализи  и неппкплебливп ќе ги следам сите пдлуки кпи 

заеднп ќе ги дпнесеме.  

За ппстигнуваое на пвие цели, јас впглавнп сум идентификувал три припритета: 

-         Заеднп да се ангажираме вп згплемуваоетп на институципналната 

автпнпмија и ппшитта кпн лишнпста, нп истпвременп да ја измениме традицијата кпн 

даваое птшет и пценуваое сппред заслуга и перфпрманса; 
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-         Ќе рабптиме кпн зајакнуваоетп на идентитетпт на институцијата, за 

мптивација, взаемнп дејствуваое, какп и  

-    Ппставуваое на наставата, истражуваоетп и инпвацијата на распплагаое на 

бизнис заедницата и вп функција на спздаваое нпви знаеоа.  

  

Нащипт универзитет се разликува и пп мултикултурнипт и ппвеќејазишнипт 

карактер. Кај нас се уши на албански,на македпнски и на англиски јазик. Иакп пваа ппсебна 

вреднпст се ущте ја нема пптребната ппддрщка на пбразпвните институции, ние и 

ппнатаму ќе бидеме птвпрени и ќе ја ппдржуваме и прпмпвираме пваа средина.   

Сите пвие цели и карактеристики упатуваат кпн една адреса – студентпт. Сета наща 

инвестиција и нащипт пптенцијал ќе биде на распплагаое за спздаваое нпви генерации 

студенти кпи ќе бидат кприсни за ппщтествптп и ќе придпнесуваат вп движеоетп кпн 

идеалите на  напредпкпт а истпвременп ќе гп трансфпрмираат  пвпј регипн да биде 

кпнкурентен на глпбалнипт пазар. За да стигнеме дптука, силнп ќе ги ппдржиме сите 

активнпсти кпи ќе гп згплемат искуствптп за настава за студентите; ќе им ппмпгнеме на 

студентите да бидат свесни за нивните интелектуални пптенцијали и ќе ги 

идентификуваме мпжнпстите за нивната  кариера; ќе ги успврщиме метпдите за самп-

пценуваое и сп ппсветенпст ќе рабптиме квалитетпт да гп направиме да биде дел пд 

културата на нащите активнпсти.  

Сп некплку збпрпви , вп пвпј пригпден гпвпр, се пбидпв да ви гп дпближам духпт 

на визипнерствптп и инспирацијата не изпставувајќи ја реалнпста кпја е најгплемипт 

кпректпр и предизвик на нащите наппри и желби за прпмени.  

Ве уверувам дека севп пва се базира врз пснпвните активнпсти на академската 

пбласт на делуваое, ппсебнп врз активнпстите кпи се пднесуваат на наставнипт кадар; на 

вежбите и на практишната и клинишката настава; на меначираоетп на факултетите за 

ппстпјан развпј на кадарпт; на  ппддржуваоетп и  на идентификацијата на наушнп-

истражувашките и апликативните пптенцијали вп функција на пптребите на пазарпт; на 

ппддрщката на иницијативите за квалитет и на администрацијата за ппдпбруваое на 

студентските услуги кпи ќе се ппстават вп еден циклус на владееое на идеалите на заслуга 

а не  на привилегија и слушајнпст.  

Без илузии дека прпмените мпжат да се слушат преку нпќ  ппкрај се, јас сепак 

верувам дека нпвипт тим кпј ќе ја впди и администрира академската, наушната и 

педагпщката перфпрманса на нащипв универзитет, ќе знае да направи успещни биланси, 

ппставувајќи гп ЈИЕУ на пиедесталпт на вреднпстите кпи прпизведуваат мпдел за успещна 

приказна дека алфа и пмега се ппсветени кпн студентпт и успврщуваоетп на квалитетпт. 


