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Жаклина  МИТЕВСКА

IN MEDIAS RES

Универзитетот 
"Свети Кирил и 
Методиј" во Ско п-

је го доби нови от рек -
тор. Тоа е проф. д-р 
Ѓорѓи Мар ти нов ски 
од Земјодел скиот фа-
култет кој својата 

функција ќе ја пре земе на први 
октомври и со Уни верзитетот 
ќе раководи во на редниот чети-
ригодишен пери од. За прв чо-
век на универ зи тет скиот Сенат 
е избран проф. д-р Славе Нау-
мовски, а за негов за ме ник 
проф. д-р Г'зиме Старова од 
Правниот факултет. Два дена по 
ова (на 24 овој месец) на уни-
верзитетите во Скопје и Битола, 
"Св. Кирил и Методиј" и "Св. Кли-
мент Охридски" започна први-
от рок за запишување студенти 
во прва година во учебната 
2004/2005 година кој завршува 
денес (25 јуни). На факултетите 
од Скопскиот универзитет има 
слободни места за 7.970 идни 
студенти. Од нив, 4.579 места се 
за редовни студенти, запишани 
во државната квота, 2.843 за 
редовни студенти со кофинан-
сирање на студиите и 548 места 
за вонредни студенти. На битол-

Ѓорѓи Мартиновски, професор од Земјоделскиот 
фа култет, е новиот ректор на Универзитетот 
"Св. Кирил и Методиј", а со Сенатот ќе раково-
ди новиот претседател, професорот од Сто-
ма толошкиот факултет, Славе Наумовски.

Кога станува збор за високото образование, тре-
ба да ги споменеме препораките од Брисел 
кои него го сместуваат во списокот на крат ко-
роч ни задачи на кои Македонија треба да ра-
боти во наредниот период.

скиот Универзитет од вкупно 
2.623 слободни места, 1.450 се 
за редовни студенти во држав-
ната квота, 755 за редовни сту-
денти со кофинансирање на сту-
диите и 418 за вонредни сту ден-
ти. Приемниот испит на скоп-
скиот Универзитет се полага на 
30 јуни и на 5 јули, освен на фа-
култетите од уметностите, на 
кои приемниот испит ќе се изве-
дува во периодот од 29 јуни до 
5 јули 2004 година. Примените 
кандидати ќе се запишуваат на 
14 и 15 јули на скопскиот, однос-
но на 5 и 6 јули на битолскиот 
Уни верзитет.

Неделава, односно на 21 и 
22 овој месец, заврши и првиот 
уписен рок за запишување на 
ученици во средните училишта 
во државата. Во медицинските 
и економските средни училиш-
та, како и во гимназиите, веќе 
се пополнети сите слободни 
мес та. Во оние училишта каде 
се пријавиле повеќе кандидати 
од предвидениот број ученици, 
ќе се организираат квалифи ка-
циски тестирања преку кои ос-
моодделенците со ист број бо-
до ви ќе се натпреваруваат за 
место во училиштето. Веќе воо-
бичаено, слободни места оста-
нуваат во техничките училишта. 
Таму во август ќе конкурираат 
оние осмоодделенци кои во 
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Р, НОВИ БРУЦОШИ,
НОШКОЛЦИ

првиот уписен рок не успеале 
да се запишат онаму каде што 
имале желба. Резултатите од 
упи сите ќе бидат објавени де-
нес, а од тестирањето, кое ќе се 
одржи на 30 јуни, ќе бидат об-
јавени на први јули. 

ЗАШТИТА

Министерот за образование 
и наука, Азис Положани, и прет-
седателот на Синдикатот на вра-

ботените во образованието, на-
у ката и културата - СОНК, Дој-
чин Цветановски, потпишаа 
Спо годба со која се утврдува на-
тамошното ангажирање на 
смет ководителите од основ ни-
те и средните училишта, кои 
тре ба да бидат прогласени за 
технолошки вишок, во соглас-
ност со рационализацијата на 
об разованието. Со Спогодбата 
е предвидено да се формира тр-
говско друштво за сметковод-
ствени услуги во чии рамки ќе 

бидат ангажирани сметководи-
телите што ќе бидат отпуштени 
од работа.

Кога станува збор за висо ко-
то образование, пак, треба да 
ги споменеме препораките од 
Брисел кои него го сместуваат 
во списокот на краткорочни за-
дачи на кои Македонија треба 
да работи во наредниот пери-
од. Всушност, со признавањето 
на Тетовскиот универзитет ра-
бо тата не е завршена. ЕУ од нас 
очекува да го завршиме проце-

сот на етаблирање на третиот 
државен универзитет, во сора-
ботка со Универзитетот на ЈИЕ. 
Висок европски дипломат за 
"Дневник" изјави дека Универ-
зитетот добро функционира, а 
добро е што дојде до призна-
вање на Тетовскиот. Сега треба 
да се води сметка да не се дуп-
лираат факултетите и гру пите и 
двете институции да сорабо ту-
ваат. Ако тоа добро функцио ни-
ра, меѓународната заедница би 
била сигурно расположена да 
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продолжи да ги финансира ов-
ие институции.

РЕКТОРОТ

Во насока на подобрување 
на високото образование ќе 
работи и новиот ректор, Ѓорѓи 
Мартиновски. Тој рече дека ќе 
бара измени во подзаконските 
акти на Универзитетот, уште ед-
но проректорско место покрај 
постојните три и поголем број 
универзитетски комисии кои 
ќе помогнат при реализацијата 
на сите задачи што претстојат 
во врска со спроведувањето на 
принципите од Болоњскиот 
про  цес. За остварување на тоа, 
според Мартиновски, потребно 
е кадровско екипирање на 
скоп скиот Универзитет.

- "Не можам да речам дека 
сме биле доволно кадровски 
еки пирани, посебно на местото 
проректор за наука. Бев проре-
к тор за настава и наука и од лич-
но искуство знам дека тоа е пре-

големо оптоварување за еден 
професор кој покрај должноста 
проректор во редовен работен 
однос во матичната институција 
и предава. Со поделбата на ова 
место проректор за настава и 
одвоено проректор за наука чи-
нам дека ќе й  дадеме иста тежи-
на на науката, како една од 
главните компоненти на науч-
но-испитувачката и високооб-
ра зовната дејност", изјави Мар-
тиновски. 

Тој додаде дека ќе се залага 
за заштита на интересите на 
Универзитетот и високото обра-
зование во државата како член 
на Интеруниверзитетската кон-
ференција на универзитетите 
во земјава.

Во однос на подобрување 
на стандардот на студентите, 
Мар тиновски вели:

- "За жал, Универзитетот не-
ма начини како да го подобри 
студентскиот стандард. Загро-
зен е дури и стандардот на вра-
ботените на Универзитетот. Па-
ра лелно и за двете ќе се бори-

ме со зајакнување на прити со-
кот на самите органи кои се над-
лежни да го покријат тоа".

Од вкупните промени во ви-
сокото образование приоритет 
на новиот ректор ќе биде нови-
от систем на финансирање кој, 
според него, треба да се темели 
на финансирање проект-еду ка-
ција за дадена дејност, но да 
има реална цена на чинење. 
Тоа подразбира нови мерила и 
кри териуми за финансирање 
на високообразовната дејност 
и истражувањата и надмину ва-
ње на досегашниот систем на 
финансирање според бројот на 
студентите и според фиксни на-
со ки. За таа цел ќе се утврди це-
ната на образовните услуги и 
ќе се зајакнат алтернативните 
из вори на финансирање на Уни-
верзитетот. Тој ќе ги продолжи 
започнатите концепти за совре-
мена структура на студиските 
програми, времетраењето на 
студиите, насоченоста, моду-
лар носта, кредит-системот, од-
носно за хармонизација на 

овие процеси со Европската 
унија. Мартиновски ќе се залага 
за ревизија на Законот за ви со-
ко образование на РМ со ува-
жување на препораките и сугес-
тиите на Болоњскиот процес.

Негови цели се и транс фор-
мација на студентските програ-
ми, осовременување на обра-
зовниот процес во кој центра-
лен субјект ќе биде студентот 
како креатор на динамиката на 
студирањето, засилување на 
меѓународната соработка, про-
мени во кадровската политика 
на УКИМ, реорганизација на 
административната структура, 
како и актуелизирање на пра-
ша њето за студентскиот стан-
дард и решавање на станбените 
прашања на вработените.

СЕНАТОТ

Новиот претседател на Се-
натот за мандатниот период ју-
ни 2004 - јуни 2008 година, 
професорот на Стоматолошкиот 
факултет во Скопје, Славе Нау-
мовски, беше избран во втори-
от круг гласање, откако ниеден 
од предложените на канди дат-
ската листа, на која покрај На-
умовски и Борозанов беа и 
Стеван Алексовски од Педагош-
киот факултет во Штип и Елиза-
бета Шелева од Филолошкиот 
факултет во Скопје, не го доби 
потребниот број гласови. За 
Наумовски гласаа 38 членови 
на Сенатот, а за неговиот про-
тивкандидат Владимир Бороза-
нов, професор на Медицин ски-
от факултет, 24 универзитетски 
сенатори. Славе Наумовски, по 
изборот изјави: 

- "Одговорноста на овој уни-
верзитетски Парламент е ог-
ромна, бидејќи тенденцијата за 
да се приклучиме кон ЕУ бара 
од секој поединец на Универ зи-
тетот големо залагање".

Со мнозинство гласови, за 
заменик претседател на Сена тот 
беше избрана д-р Г'зиме Ста рова,  
професорка на Прав ниот фа кул-
тет, која за про тивкандидат ја 
имаше профе сорката од Тех но-
лошко-ме та лур шкиот факул тет, 
Гордана Бо гоевска - Гацева. На 
сед   ницата бе ше верификуван 
мандатот на 68 членови на Сена-
тот, што го со чинуваат професо-
ри на факул тети и научни совет-
ници од инс титутите.


