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"Промената на 
сопственоста нема да 
влијае врз постоењето и 
врз дејствувањето на 
Универзитетот", истакна 
д-р Хаџипрокопиу.

"Њујорк Универзитет 
Скопје" продолжува да 
нуди висококвалитетно 
образование, базирано 
врз американски и 
европски стандарди со 
програми структурирани 
така за да го пренесат 
најмодерното знаење од 
американските и од 
европските универзитети.

КОЛЕЏОТ В  Њујорк Универзитетот" од Скопје 
ќе продолжи да работи со ново 
име во кампусот на пора неш-

ниот хотел "Сарај", а сите 100 студенти 
кои беа запишани пред раскинувањето 
на соработката со грчките партнери ќе 
ги завршат студиите на своите факул те-
ти. Ова го соопшти ректорот д-р Мајкл 
Хаџипрокопиу, кој го промовира новото 
име на институцијата, која во иднина ќе 
се нарекува "Њујорк Универзитет Скопје 
за американски и европски студии". 

Овој Универзитет пред неколку месе-
ци го промени статусот на сопстве ниш-
тво и сега негов единствен сопственик е 
"Македонијатурист" АД Скопје. Во соглас-
ност со тоа, Универзитетот ги смени име-
то, логото и симболите. 

НОВО ЛОГО
"Промената на сопствеништвото на 

никаков начин не влијае врз постоењето 
и дејствувањето на Универзитетот. Ние 
сме акредитирана институција и ќе про-
должиме со своите напори да ги пос-
тигнеме нашите цели, односно нудење 
висококвалитетно образование", истак на 
ректорот на "Њујорк Универзитет Скоп-
је", д-р Мајкл Хаџипрокопиу. 

Тој додаде дека прашањето на сопс т-
веништвото е решено и оти Универ зи-
тетот веќе пристапил кон реорганизација 
на додипломските академски програми 
за нивна модернизација и проширување 
во областа на постдипломските студии. 

Д-р Хаџипрокопиу соопшти дека сту-

ден тите запишани до минатиот октом ври 
ги имаат истите опции и можности како и 
порано - ќе добијат национална диплома 
од "Њујорк Универзитет Скопје", а воед-
но и меѓународна диплома од "Empaer 
Stejt" колеџот.

"Членовите на целиот академски пер-
сонал, странски и локален, решија да про-
должат да работат на 'Њујорк Универ зитет 
Скопје' а, исто така, и сите студенти кои се 
запишаа пред Договорот про дол жуваат 
да ја посетуваат наставата во Уни верзи-
тетот", додаде ректорот Хаџи про копиу. 

Раскинувањето на партнерството со 

Групацијата "Њујорк колеџ од Атина", 
спо ред него, се должи на различни фи-
лозофии. Деканот на Факултетот за биз-
нис-администрација и претседател на 
Сенатот на "Њујорк Универзитет Скопје", 
Јане Миљовски појасни дека грчкиот 
партнер не можел да ги прифати усло-
вите предвидени со македонските зако-
ни за минимум кадар во формирањето 
високообразовна институција и оти тоа 
било првото од низата недоразбирања, 
кои довеле до раскинување на догово-
рот за сопственост. 

"Македонијатурист" АД Скопје во со-

НАДМИНА НЕДО  

ЕДНА ОД НАЈМОДЕРНО ОПРЕМЕНИТЕ УЧИЛНИЦИЕДНА ОД НАЈМОДЕРНО ОПРЕМЕНИТЕ УЧИЛНИЦИ

"



49  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  657 / 2.2.2007

"ЊУЈОРК УНИВЕРЗИТЕТ СКОПЈЕ ЗА       АМЕРИК АНСКИ И ЕВРОПСКИ С Т УДИИ"    АМЕРИК АНСКИ И ЕВРОПСКИ С Т УДИИ" 
ПРОДОЛЖ УВА ДА РАБОТИ

О САРАЈ ГИ 

општение за печат информира дека со 
својот грчки партнер при основањето на 
Универзитетот се обврзале на еднаков 
влог од по 700.000 евра за негово опрему-
вање. 

"'Македонијатурист' целосно ги ис-
пол ни преземените обврски и изврши 
реконструкција на објектот во Сарај и 
заедно со набавката на соодветна опре-
ма вложи повеќе од 1.200.000 евра. Од 
друга страна, најголемиот дел од вло-
жувањата на грчката фирма се состоеја 
од употребен инвентар и стара опрема, 
кои не одговараа на стандардите на ви-

сокообразовна дејност. Набрзо по поче-
токот на заедничкото работење ние из-
разивме сомневање дека господинот Фу-
цис, како единствен содружник и упра-
вител на 'Њујорк Колеџ' ДООЕЛ Скопје, 
ги водел деловните книги спротивно од 
законите и од подзаконските прописи 
на Република Македонија, дека сметко-
водството било водено од некомпе тент-
но лице и на начин спротивен на за ко ни-
те на Македонија и дека финансиските 
обврски кои настанале пред заеднич ко-
то вложување не се намерни. Како врв 
на дрскоста и израз на очигледната не-

чесност на овој човек-фирма, укажуваме 
на понудата која ја достави до нас, во 
која за излез од неговата 'инвестиција' 
бара 900.000 евра, при што во прес мет-
ката ги вбројуваа и студентите како да 
станува збор за предмети...", се наведува 
во соопштението на "Македонијатурист" 
АД Скопје, во одговорот на информа-
циите кои претседателот на групацијата 
"Њујорк колеџ од Атина", Елијас Фуцис ги 
пласираше пред еден месец во Скопје. 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ
Инаку, овој Универзитет е акреди ти ра-

на приватна високообразовна уста нова, 
која почна со своите активности во ака-
демската 2005/2006 година како "Уни-
вер зитет Њујорк Скопје" сега со ново 
име "Њујорк Универзитет Скопје за аме-
рикански и европски студии, со скратен 
назив "Њујорк Универзитет Скопје". Коле-
џот има околу 100 студенти и меѓу на ро-
ден наставно-научен кадар од повеќе 
европски земји и од САД. Работи според 
критериумите на Болоњската декла ра-
ција и покрај петте насоки за додип лом-
ски студии, од март ќе организира и 
пост дипломски студии. На овој Универ-
зитет функционираат пет факултети - за 
бизнис администрација и деловно пра-
во, за компјутерски науки и информа-
тички технологии, за политички науки, 
меѓународни односи и европски студии, 
за комуникации, новинарство и односи 
со јавноста и за модерни јазици и ху-
манистички науки. Во програмите на 
старо-новиот Универзитет спаѓаат и до-
дипломските студии во траење од три 
години, потоа специјалистички студии и 
магистерски студии во траење од една 
година и докторски студии кои траат три 
години. Во рамките на Универзитетот 
свое работење остварува и "Accademia 
Italiana", која нуди професионални сту-
дии во областа на модата и дизајнот. 
Олеснителна околност за оние кои са-
каат да студираат на овој Универзитет се 
и финансиската помош и стипендиите - 
"Борис Трајковски", потоа стипендии за 
одлично покажани резултати и можност 
за плаќање на рати и други прилагодливи 
финансиски договори.

РАЗБИРАЊАТА

 "ПРАШАЊЕТО НА  "ПРАШАЊЕТО НА 
СОПСТВЕНИШТВОТО Е СОПСТВЕНИШТВОТО Е 
РЕШЕНО", ВЕЛИ РЕКТОРОТ РЕШЕНО", ВЕЛИ РЕКТОРОТ 
Д-Р ХАЏИПРОКОПИУД-Р ХАЏИПРОКОПИУ

ТИМОТ ОД ПРОФЕСОРИ ПОЛН СО ТИМОТ ОД ПРОФЕСОРИ ПОЛН СО 
ОПТИМИЗАМ ПРОДОЛЖУВА ДА РАБОТИОПТИМИЗАМ ПРОДОЛЖУВА ДА РАБОТИ

ВО РАМКИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ФУНКЦИОНИРА И ВО РАМКИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ФУНКЦИОНИРА И 
"ACCADEMIA ITALIANA""ACCADEMIA ITALIANA"


