ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ШТ УЛОВИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ПРЕРАСНУВА ВО СЕРИОЗНА
КОНК УРЕНЦИЈА

Н

зитетскиот комплекс и доживеа дебакл во битката со разумот и со образованието.
Штуловиот универзитет е
изум на Љубчо Георгиевски
и на Арбен Џафери. Овој
проект заеднички го туркаа,
иако на мал простор егзистираат два универзитета,
оној од Мала Речица, кој уште од 1997 година правеше
проблеми за подоцна да биде признаен од оваа владејачка гарнитура. Проблемот
со образованието на Албанците во Македонија беше
специфичен и комплексен,
бидејќи македонските политичари не го сфаќаа дека е
сериозен и секој момент може да стане фитил за разни
подбуцнувачи на националистички и шовинистички
идеи. Оттаму тој беше искористен за градење политички кариери - Џафери и
Тачи се претворија во ослободители на образовната
енергија на Албанците во
високото образование, додека Али Ахмети го иско-

еодамна во Тетово
повторно престојуваше познатиот евродипломат Макс Ван дер Штул,
чија политичка кариера беше крунисана со формирањето на Универзитетот на
Југоисточна Европа, попознат како Штулов универзитет, кој всушност беше проект на Владата на ВМРОДПМНЕ и ДПА, и како таков
беше лансиран во кобната
историска 2001 година за да
го реши високото образование на Албанците во Македонија.
Тоа што се случуваше во
текот на нултата година, на
почетокот на воениот конфликт го засени Штуловиот
универзитет, но пет години
подоцна, сакале или не, треба да признаеме дека станува успешна приказна, која

Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ

ИЗУМОТ НА ГЕОРГИЕВС
со помош на странските донации прераснува во респектабилна високообразовна институција, која прва во нашава земја ги примени Болоњските процеси.

"Пред пет години стоев на ова исто место
на кое стоиме и денес. Немаше многу што да
се види - многу кал и јаболкници. Јаболкниците сè уште се овде, а наместо кал има
цел универзитет со 6.000 студенти", истакна
ПРОБЛЕМОТ СО
"миротворецот" Макс Ван дер Штул, кој приОБРАЗОВАНИЕТО
суствуваше на манифестацијата по повод
На тој начин политиката почнувањето на изградбата на два нови блоја изгуби битката со образо- ка (згради) за потребите на ЈИЕ.
ванието, иако во кампусот
на ЈИЕ предаваат и Абдулменав Беџети, чија политичка ориентација непропорционално е поврзана со
функционирањето на Партијата за демократски просперитет, потоа неизбежниот пратеник Замир Дика,
висок функционер на ДПА, а

како гостин се појавува и
Руфи Османи итн.
Значи, на Штуловиот универзитет предаваат познати
албански имиња, но "странската инвестиција" не толе-

рира политика на својата
територија, која беше одземена од средното земјоделско училиште "Моша Пијаде"
во Тетово. Поради тоа, политиката е надвор од универ-
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ристи непризнавањето на
Третиот државен универзитет во Тетово за да регрутира
припадници на ОНА. По завршувањето на воените дејствија тие мораа да се вратат во студентските кулоари,
но времето кое го потрошија
за испитите што беа положени, како и знаењето, требаше да се провери. Затоа,
"клапата" падна за време на
коалицијата меѓу СДСМ и
ДУИ. Значи, сè ова влезе во
историјата, која можеше на
многу пофин и посуптилен
начин да се изоди. Но, сепак
историјата е блиска и горка
не само за Албанците, туку и
за Македонците, кои сега
можат да студираат и на
Штуловиот универзитет.

СТРАНСКИТЕ
ДОНАТОРИ
"Пред пет години стоев
на ова исто место на кое
стоиме и денес. Немаше
многу што да се види - многу
кал и јаболкници. Јаболкниците сè уште се овде, а наместо кал има цел универ-

Универзитет немаше никогаш да се остварат без финансиска и морална поддршка од ЕУ, САД, од повеќе европски земји и од фондацијата 'Сорос'", оцени Штул.

етнички групи, кои живеат
во земјава и секако од преку
своите граници. Студентите
на овој Универзитет не само
што добиваат корисно академско образование; туку го

ската агенција за реконструкција, го лансира овој
проект вреден 2,25 милиони
евра", истакна Пјер Мирел,
директор на Управата на ДГ
за проширување.

Првата приватна високообразовна установа, попозната како Штулов универзитет, ја почна наставата на
1 октомври 2001 година, со
околу 1.500 студенти. Проектот тежеше околу 40 милиони тогашни германски
марки и беше со капацитет
од 3.000 студенти, а денес
таму студираат 6.000.

зитет со 6.000 студенти", истак на миротворецот Макс
Ван дер Штул, кој присуствуваше на манифестацијата по
повод почнувањето на изградбата на два нови блока
(згради) за потребите на
ЈИЕ.

ШТУЛ ВО ДРУШТВО НА ДВАЈЦА ПРОФЕСОРИ,
НО И ИСТАКНАТИ АЛБАНСКИ ПОЛИТИЧАРИ

КИ И НА ЏАФЕРИ
Проектот повторно го финансираат странски донатори, поточно овој пат ќесето
го отвори Европската агенција за реконструкција.
"Треба да се потсетиме
дека нашите планови за овој

"Во текот на последниве
пет години Југоисточниот европски универзитет стана
патоказ за напредок во полето на високото образование и привлекуваше зголемен број студенти од сите

чувствуваат секојдневниот
дух на единство во различноста, со што се карактеризира и ЕУ. За Универзитетот
да се соочи со своето брзо
проширување, Европската
унија, со помош на Европ-
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Проектот треба да биде
завршен до јануари 2008 година. Тој на Универзитетот
ќе му овозможи да се развива и да понуди квалитетно
студирање. Ректорот на ЈИЕ,
Алајдин Абази, истакна дека
со изградбата на двете згради почнува третата фаза од
развојот на ЈИЕ. Покрај тоа,
се прошируваат студентските програми, кои се водат во
соработка со странски познати и признати универзитети.

