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ФОН универзитетот во Република 
Македонија во хотелот "Алек сан-
дар Палас" го одржа првиот час 

за студентите запишани во прва година 
на факултетите при овој Универзитет. На 
присутните им се обратија премиерот 
Никола Груевски и претседателот на Уп-
равниот одбор на ФОН универзитетот, 
господинот Фиат Цаноски. 

На свеченоста беа доделени и првите 
12 индекси за новите студенти на ака-
демската 2006/2007 година, а беа доде-
лени 2 стипендии и 9 пофалници.

Претседателот на Управниот одбор 
на Универзитетот, господинот Фиат Ца-
носки, на новите студенти им посака 
успешен старт во новата учебна година, 
при што нагласи дека на постојните сту-
денти им се придружуваат нови колеги, 
со кои заедно ќе се здобиваат со знаења 
и ќе се подготвуваат за своите животни 
кариери. 

"Нашиот Универзитет - вели гос по ди-
нот Цаноски - спаѓа во редот на пома-
лите и помлади високообразовни ин-
ституции во Република Македонија. Тој 
се појави како резултат на потребата од 
реформирање на високото образование 
во нашава држава и внесување европски 
стандарди во образовниот процес на 
македонските факултети. Како прва при-
ватна високообразовна институција поч-

"При создавањето 
перфектни работни услови 
во кои ќе се одвива 
наставниот процес сакаме 
да овозможиме студентите 
да се здобиваат со 
квалитетно и квантитетно 
знаење", истакна 
претседателот на 
Управниот одбор на 
Универзитетот, Фиат 
Цаноски.

"Ако некој од вас е 
посиромашен, најдобар 
начин да излезе од тоа е да 
учи и да заврши факултет, 
да стекне знаење", вели 
премиерот Груевски.

навме пред четири години, а во овој 
момент имаме пет факултети со повеќе 
студентски програми. Затоа Правниот 
фа култет, Факултетот за детективи и 
обез бедување, Факултетот за животна 
сре дина, Факултетот за применети ев-
ропски јазици и Факултетот за политички 
науки и меѓународни односи во иднина 
ќе бидат во еден универзитет под името 
'ФОН Универзитет'. Резултатите кои ги 
постигнавме во овие неколку години 
постоење и работење покажаа дека го 
имаме вистинскиот одговор за тоа како 
треба да се организира и да функ цио ни-
ра установа во која дипломите се стек-
нуваат со несебичен вложен труд и со 
ква литет на знаење на студентите. По-
стулатот на нашиот ангажман е со на ши-
те студенти да негуваме партнерски од-
нос во кој тие ќе се основни субјекти во 
едукативниот процес, а не само без лич-
на фигура и бројка. Наша цел и амбиција 
е студентите да се доживуваат себе си 
како моќни, горди и достоинствени ин-
дивидуи, кои имаат изградена вредност 
и јасна визија во својот живот". 

За потребите на квалитетен едука-
тивен процес Управниот одбор на Уни-
верзитетот се определил да изгради нов 
простор од околу 25.000 м,  во кој ќе се 
нуди европско квалитетно знаење. 

По повод првиот ден од академската 
година на новите студенти им се обрати 
и премиерот Никола Груевски, кој им по-
сака успешен старт и им порача да учат. 

"Ова е почеток на период во кој со ва-
шиот труд и енергија ќе земете виза за 
целиот живот. Ако некој од вас е поси ро-
машен, најдобар начин да излезе од тоа 
е да учи и да заврши факултет, да стекне 
знаење, а знаењето е моќ. Тоа е богат-
ство. Тоа е нешто што никој не може да 
ви го земе или, пак, да ви го украде. Зна-
чи, целта не треба да ви биде само да ги 
положите испитите и да ја земете дипло-
мата, затоа што не се цени дипломата, 
туку знаењето. Ви посакувам успешни 4 
години. Сите вие имате одлична шанса,  
одлична можност во наредните 4 години 
да бидете добри студенти, со кои овој 
Универзитет ќе се гордее", истакна пре-
миерот Груевски.

Професорот Александар Николовски, 
ректор на ФОН Универзитет, во обра ќа-
њето до студентите истакна дека "мо-
раме да се гордееме затоа што нашиот 
Универзитет заплива во води на она што 
го бара современото образование". 

"Нашите основни контури се залагаме 
да ги примениме според Балканската де-
кларација за да можеме да се вклучиме 
во кредитниот систем. Студентите кои 
ќе завршат трета година на овој Уни вер-
зитет ќе добијат диплома за соодветниот 
профил. Оние кои ќе продолжат во чет-
врта година добиваат диплома за спе-
цијалист на соодветната област, а по за-
вршување на петтата година се стекнува 
степен на магистар на науки", додаде 
Николовски.

"НАШАТА АМБИЦИЈА "НАШАТА АМБИЦИЈА 
Е СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ Е СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ 
ДОЖИВУВААТ СЕБЕ СИ ДОЖИВУВААТ СЕБЕ СИ 
КАКО МОЌНИ, ГОРДИ КАКО МОЌНИ, ГОРДИ 
И ДОСТОИНСТВЕНИ И ДОСТОИНСТВЕНИ 
ИНДИВИДУИ", ФИАТ ИНДИВИДУИ", ФИАТ 
ЦАНОСКИЦАНОСКИ
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