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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

"Со инвестиции на 
македонски иселеници, пред сè, 
на еден наш македонски 
иселеник, професор во САД, а 
во соработка со фирмата "Божји 
дар - Арт Марми", од октомври 
ќе стартуваат со работа два 
нови факултета - МИТ Факултет 
за менаџмент и МИТ Факултет 
за информациски технолигии. 
Со нивното отворање се создава 
можноста не само нашите деца, 
туку и децата на нашите 
иселеници да студираат во 
земјата на своите родители и 
предци. 

СЕ ВРАЌААТ "МА   КЕДОНСКИТЕ МОЗОЦИ" СЕ ВРАЌААТ "МА Ако до неодамна важеше заклу чо-
кот дека Македонија е земја од 
која се излеваат младите "мозо-

ци", претпоставуваме дека од оваа сту-
диска година веќе нема да биде така. 
Со инвестициите на еден наш маке дон-
ски иселеник, професор во САД, а во 
соработка со фирмата "Божји дар - Арт 
Марми", од октомври, преку отвора ње-
то на два нови факултета: МИТ Факултет 
за менаџмент и МИТ Факултет за инфор-
мациски технологии, ќе се создаде мож-
ност не само нашите деца туку и децата 
на иселениците да студираат во земјата 
на своите родители и предци. Името на 
тој наш иселеник засега не се соопш-
тува, односно ќе се објави тогаш кога 
од овие факултета ќе произлезе првиот 
доктор на науки. Имајќи го предвид тоа 
што се случуваше во изминатиот пери од 
со Македонците кои заминуваа во стран-
ство и таму се потврдуваа како мошне 
стручни и способни во областа во која 
работат, ваквата инвестиција навистина 
е повеќе од неопходна и не е потреба, 
туку нужност. Освен тоа, со доаѓањето 
во Македонија постои можност децата 
на македонските иселеници да ја осоз-
наат убавината на земјата од каде потек-
нуваат нивните родители. Доказ за тоа 
дека во Македонија е прекрасно да се 
живее се многуте странци кои тука се 
оженија и не се вратија во матичните 
држави. Кога нашите деца ќе сфатат 
дека и тука има можности за врабо ту-
вање и оти и овде ќе можат да го оп-
лодат својот и капиталот на родителите, 
тогаш сами ќе си ја вратат довербата, 
па некои од нив можеби и не ќе сакаат 
да се вратат назад. Но, доколку сакаат 
ќе можат со дипломата од овие два 
факултета, која ќе биде призната секаде 
во светот, да конкурираат и да работат 
како во својата татковина, така и во 
странство.

ВО МА  КЕДОНИЈАВО МА ?ТРАНСФОРМАЦИЈА
Сепак, на прашањето зошто токму 

Фа култет за менаџмент и Факултет за 
информациски технолигии, Билјана Апос -
толова, "главен виновник" за реализа-
цијата на оваа инвестиција, одговара 
дека потребата произлегла од совре-
мениот начин на живеење. 

"Согледувајќи ја моментната потреба 
во образованието во државава и поши-
роко, постојано работејќи со млад ка-
дар, со деца од средни училишта, но и 
со студенти, дојдов до заклучок дека 
мора да се направи трансформација во 
поглед на образованието. Сметав дека 
мојата цел не ќе можам да ја реализирам 
како надворешен член, туку ќе ја спро-
ведам само преку создавање свој едука-
тивен центар. На тој начин најдобро ќе 
ги наметнам своите барања и кон про-
фесорите и кон студентите, а при тоа ќе 
создадам услови идните наши студенти 
да имаат профитабилност од својата ра-
бота, но и да можат да бидат познати 
менаџери и информатичари не само во 
рамките на државава, туку и надвор од 
неа. А тоа може да се оствари само пре-
ку квалитетно образование. Во момен-
тов постои голема потреба од квалифи-
кувани менаџери и информатички кад-
ри и кај нас и во светот. Ниту една струк-
тура во општеството не може да постои 
без добар и квалитетен менаџер во секој 
дел од работењето, независно дали ста-
нува збор за производство, здравство, 
едукација, градежништво... Потребни се 
добри менаџери кои ќе ја водат фир ма-

та кон успех. Информациските техноло-
гии се неопходни, зашто секојдневниот 
живот не можеме да го замислиме без 
компјутери. За жал, кај нас компјутерите 
се сфаќаат или како играчка за децата 
или како алатка со која треба да се на-
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постои можност да запишуваме не само 
студенти од прва година, туку можен е 
и трансфер од други факултети", по со-
чува Апостолова.

Студентите од овие два факултета ќе 
имаат ист третман како и студентите од 
државните универзитети во однос на 
право за добивање стипендии и сту дент-
ски кредити, и вселување во студентски 
домови, за што добиле и официјална 
потврда и од Министерството за обра-
зование. 

МИТ Факултетот за информациски 
технологии доделува две стипендии за 
бесплатно школување за двајца нај доб-
ри студенти (стипендија Митра Кара ви-
леска Војческа).

МИТ Факултетот за менаџмент до-
делува две стипендии за бесплатно шко-
лување за двајца најдобри студенти 
(стипендија Бранко Ивановски).

КВАЛИТЕТ
Во однос на квалитетот на обра зо-

ванието таа објаснува дека секоја пре-
давална е опремена со најсофис тици-
рана опрема, камери, а секој студент и 
професор ќе имаат код картичка. На тој 
начин ќе се врши мониторинг за тоа 
како се однесувал студентот за време 
на предавањето, дали е редовен на пре-

давањата, но ќе се гледа и однесувањето 
на професорот. Предавањата можат да 
се следат и преку електронски пат, сту-
дентот може преку далечински упра ву-
вач да се вклучи на адресата и во живо 
да ги следи предавањата на професорот, 
а може да полага и по електронски пат. 
Преку обезбедени конференциски врс-
ки, независно каде и да е, професорот 
може да го одржи предавањето. Докол-
ку на студентот нешто не му е јасно од 
предавањето, тој може да му напише 
e-mail на професорот, кој е обврзан во 
рок од дванаесет часа да му одговори 
на студентот. Студирањето е по пат на 
кредит трансфер систем. На студентот 
му се потребни 36 кредити за да може 
да запише наредна година, 60 кредити 
за да ја заврши тековната година. Пет 
кредити студентот добива за секоја го-
дина по успешно завршена практична 
работа. За да го заврши студирањето ус-
пешно, студентот треба да добие 180 
кредити. Задолжително е учењето ан-
глис ки јазик како странски јазик, а сту-
дентот треба да избере меѓу: албански 

и француски јазик како втор странски 
јазик.

Апостолова го најави и отворањето 
на три други факултети во селото Лок-
вица во Македонски Брод. Тие ќе поч-
нат со работа во октомври 2008 година.

"Пред 4-5 години - додава Апос то-
лова - го почнав проектот за форми-
рање факултети не само во градските 
средини, туку и во руралните. За таа 
цел избрав едно од најубавите места, 
поречкиот крај, село Локвица. Всуш ност, 
на Балканот постојат многу такви места 
кои се привлечни и за европските и за 
светските туристички посетители. На 
темелите од старото руинирано училиш-
те со површина од 350 метри квадратни, 
градиме три нови факултети (на повр-
шина од 3.500 метри квадратни): МИТ 
Факултет за менаџирање со еколошки 
ресурси, МИТ Факултет за еко и рурален 
туризам и МИТ Факултет за архитектура 
и просторно планирање. Студентите кои 
таму ќе студираат ќе имаат на распо-
лагање современо опремени училници, 
амфитеатар, лаборатории т.е. сè што им 
е потребно за нивното студирање. Исто 
така, ќе имаат свои работилници, сопс-
твен ресторан како за нив, така и за 
посетителите, сопствен студентски дом, 
опремени со Интернет, игралишта, спорт-
ски терени. Во близина се наоѓа и тре-
нинг кампинг за нашите студенти од 
постојните наши факултети, во кој ќе 
престојуваат нашите студенти и сту ден-
тите од Европа, Америка, Канада, Ав-
стра лија. Во овој кампинг ќе се орга-
низираат летни школи, работилници, 
предавања и семинари".

прави некој документ. Компјутерот е 
многу повеќе од тоа. Тоа е универзална 
алатка, која ако ја познаваме, може во 
голема мерка да го олесни нашиот жи-
вот. Затоа, студентите на МИТ ќе навле-
зат во сите етапи од развојот на еден 
информациски систем: од анализа, про-
ек тирање, развој, тестирање до поста-
вување, доградба и поддршка. За да мо-
жат да одговорат на овие предизвици 
студентите на МИТ ќе мора да навлезат 
во тајните не само на софтверот, туку и 
на хардверот, без чие познавање и пра-
вилно користење не може да се за мис-
ли квалитетен информациски систем. 
Откако студентот ќе ги совлада пробле-
мите поврзани со изградба и функ цио-
нирање на информациски системи, со 
постдипломските студии ќе се подготви 
во нивното управување (менаџирање)", 
вели Апостолова.

Оваа учебна година на двата фа кул-
тета ќе бидат запишани 200 студенти. 
Апостолова објаснува дека студентите 
ќе бидат поделени во групи, а секоја 
група ќе ја сочинуваат 20 студенти. За 

со ваквиот начин на работа, нашите сту-
денти ќе ги направиме експерти во сво-
јата област и директно ќе ги вработиме 
во компаниите. Овие студенти во исто 
време ќе бидат перманентно практици-
рани и во други организации, ком па-
нии. Тие ја видоа нашата програма која 
е нешто поразлична од програмите на 
другите факултети, го видоа профилот 
на кадарот кој ќе предава, некои од про-
фесорите се меѓу 30-те најдобри во 
светот. Ја запазуваме Болоњската и во-
општо светската декларација. Нашите 
студенти во текот на школувањето има-
ат можности во рамките на средствата, 
кои ги даваат да посетат и други вакви 
студенти, да учествуваат на семинари, 
одредени предавања, стручни собири, 
без да даваат дополнителни средства. 
Што се однесува до постдипломските 
студии за постојните факултети, постои 
бизнис менаџмент и здравствен менаџ-
мент, како и менаџмент во информа-
циските технологии и информациски 
технологии. Бидејќи имаме и голем број 
професори со редовен работен однос, 

секоја група ќе бидат одговорни еден 
професор и двајца асистенти. 

"Сметаме дека информациските тех-
нологии се специфични науки и дека на 
секој студент треба да му се посвети по-
себно внимание. Претпоставуваме дека 
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