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I. Вовед
							
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип успешно ја заврши академската
2008/2009 година.
Универзитетот е основан на 27 март 2007 година со Закон за основање
на Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 40/2007 година). Тој ден се одбележува како
патронен празник на Универзитетот. На 30 јуни 2008 година е донесен и
Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Државен
универзитет „Гоце Делчев“ во Штип („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 81/2008 година)
Универзитетот, согласно Статутот („Универзитетски гласник“
09/2009), е највисока автономна јавна високообразовна, научна, односно
уметничка установа, што го обезбедува единството во вршењето и развојот
на високото образование, науката, уметноста и стручноста, и непосредно
преку своите единици од различни студиски подрачја пренесува сознанија
од повеќе научни, односно уметнички подрачја и дисциплини.
Во неговиот состав влегуваат јавни факултети, т.е. единици кои
вршат високообразовна и научноистражувачка дејност во сите степени на
високото образование.
Единици во состав на Универзитетот се:
1. Педагошки факултет;
2. Факултет за природни и технички науки;
3. Земјоделски факултет;
4. Факултет за информатика;
5. Економски факултет;
6. Правен факултет;
7. Факултет за музичка уметност;
8. Факултет за медицински науки;
9. Факултет за туризам и бизнис логистика;
10. Филолошки факултет;
11. Електротехнички факултет;
12. Технолошко-технички факултет;
13. Машински факултет;
14. Висока здравствена школа.
Покрај овие единици се организираат и: катедри, оддели, институти,
центри, лаборатории, библиотеки и други внатрешни организациони
единици, како што се:
- Геомагнетна опсерваторија;
- Универзитетски културен центар;
- Универзитетски спортски центар;
- Центар за односи со јавноста;
- Центар за доживотно учење;
- Центар за електронско учење;
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-

Центар за обезбедување на квалитет;
Центар за меѓууниверзитетска соработка;
Информативно-технолошки центар;
Универзитетска библиотека;
Институт за историја и археологија и
Институт за гастрономија, исхрана и диететика.

На Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип се организираат универзитетски стручни студии од прв, втор и трет циклус.
Наставата се одвива во повеќе градови во Република Македонија
(Штип, Кочани, Радовиш, Гевгелија, Виница, Пробиштип, Струмица,
Берово, Свети Николе, Кавадарци и Скопје), но најмногу е лоцирана во
источниот дел на Републиката.
Вкупниот број на вработени на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип
изнесува 457. Списокот на вработените се наоѓа во прилог:

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Редовни професори
Редовен проф. д-р Блаже Китанов
Редовен проф. д-р Тодор Делипетров
Редовен проф. д-р Борис Крстев
Редовен проф. д-р Тодор Серафимовски
Редовен проф. д-р Блажо Боев
Редовен проф. д-р Благој Голомеов
Редовен проф. д-р Саша Митрев
Редовен проф. д-р Илија Каров
Редовен проф. д-р Трајко Мицевски
Редовен проф. д-р Стеван Алексоски
Редовен проф. д-р Никола Силјановски

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Вонредни  професори
Вон. проф. д-р Кирил Цацков
Вон. проф. д-р Душан Тодоровски
Вон. проф. д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева
Вон. проф. д-р Ленче Милошева
Вон. проф. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска
Вон. проф. Тодор Максимов
Вон. проф. д-р Зоран Десподов
Вон. проф. д-р Мирјана Голомеова
Вон. проф. д-р Гоше Петров
Вон. проф. д-р Орце Спасовски
Вон. проф. д-р Тена Шијакова-Иванова
Вон. проф. д-р Војо Мирчовски
Вон. проф. д-р Верица Илиева
Вон. проф. д-р Ристо Кукутанов
Вон. проф. д-р Љупчо Михајлов
Вон. проф. д-р Лилјана Колева-Гудева
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Вон. проф. д-р Рубин Гулабоски
Вон. проф. д-р Перо Димшоски
Вон. проф. д-р Владо Гичев
Вон. проф. д-р Ристо Фотов
Вон. проф. д-р Милан Илиески
Вон. проф. д-р Виолета Димова
Вон. проф. д-р Стојан Рендевски
Вон. проф. д-р Ристо Дамбов
Вон. проф. д-р Јордан Живановиќ
Вон. проф. д-р Милица Шкариќ
Вон. проф. м-р Кирил Рибарски
Вон. проф. Илија Пејовски
Вон. проф. м-р Борис Трајанов
Вон. проф. д-р Никола Камчев
Вон. проф. д-р Ѓорги Шуманов
Вон. проф. д-р Биљана Ѓоргеска
Вон. проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска
Вон. проф. д-р Снежана Мирасчиева
Вон. проф. д-р Владо Петровски
Вон. проф. м-р Никола Смилков
Вон. проф. д- р Зоран Панов
Вон. проф. д-р Виолета Димовска

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Доценти
Доц. д-р Соња Петровска
Доц. д-р Виолета Николовска
Доц. д-р Снежана Јованова
Доц. д-р Борче Костов
Доц. д-р Виолета Стефанова
Доц. д-р Дељо Каракашев
Доц. д-р Дејан Мираковски
Доц. д-р Виолета Стојанова
Доц. д-р Ацо Кузелов
Доц. д-р Милан Георгиевски
Доц. д-р Душан Спасов
Доц. д-р Димитровски Зоран
Доц. д-р Драгица Спасова
Доц. д-р Еленица Софијанова
Доц. д-р Татјана Атанасова-Пачемска
Доц. д-р Цвета Мартиновска
Доц. д-р Лидија Горачинова-Илиева
Доц. д-р Круме Николовски
Доц. д-р Маргарита Матлиевска
Доц. д-р Крсте Шајноски
Доц. д-р Јованка Денкова
Доц. д-р Билјана Ивановска
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Доц. д-р Душко Алексовски
Доц. д-р Симеон Симеонов
Доц. д-р Ангел Тасевски
Доц. д-р Димко Димески
Доц. д-р Крсто Блажев
Доц. д-р Винета Сребренковска
Доц. д-р Нако Ташков
Доц. д-р Никола Димитров
Доц. д-р Златко Јаковлев
Доц. д-р Јован Ананиев
Доц. д-р Љупчо Блажевски
Доц. д-р Беловски Војо
Доц. м-р Валентина Велковска-Трајановска
Доц. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
Доц. м-р Татјана Џорлева
Доц. м-р Антонијо Китановски
Доц. м-р Георги Мицанов
Доц. м-р Илчо Јованов
Доц. м-р Маријан Јанкоски
Доц. м-р Владимир Лазаревски
Доц. м-р Емилија Потевска
Доц. м-р Александар Секуловски
Доц. м-р Гоце Гавриловски
Доц. м-р Владимир Николов
Доц. д-р Панова Гордана
Доц. д-р Зора Узуноска
Доц. д-р Мите Илиевски
Доц. д-р Сашо Коцески
Доц. д-р Наташа Коцеска
Доц. д-р Александар Костадиновски
Доц. д-р Марија Леонтиќ
Доц. д-р Бистра Ангеловска
Доц. д-р Цена Димовска
Доц. д-р Толе Белчев
Доц. д-р Василија Шарац
Доц. д-р Катерина Деспот
Доц. д-р Љупчо Сотироски
Доц. д-р Златка Митева

Професор на Високата здравствена школа
1. Проф. д-р Стеван Петрушев
Предавач на Високата здравствена школа
1. Пред. м-р Невенка Величкова
2. Пред. м-р Ленче Николовска
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Виш лектор
1. Виш лектор м-р Марија Кукубајска
2. Виш лектор м-р Снежана Кирова
3. Виш лектор м-р Ана Канарева-Димитровска
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Асистенти
Асс. м-р Кирил Барбареев
Асс. м-р Ирена Китанова
Асс. м-р Трајче Стојанов
Асс. м-р Деспина Сивевска
Асс. м-р Сашко Иванов
Асс. м-р Николинка Донева
Асс. м-р Горан Тасев
Асс. м-р Весна Зајкова-Панева
Асс. м-р Благица Донева
Асс. м-р Горан Мијоски
Асс. м-р Фиданка Трајкова
Асс. м-р Ружица Јовановиќ-Малинова
Асс. м-р Емилија Костадиновска
Асс. м-р Билјана Златановска
Асс. м-р Цветана Матраковска
Асс. М-р Зоран Здравев
Асс. м-р Александра Милева
Асс. м-р Благој Делипетров
Асс. м-р Игор Стојановиќ
Асс. м-р Стеван Габер
Асс. м-р Оливера Трајковска-Ѓоргиева
Асс. м-р Златко Бежовски
Асс. М-р Горан Миладинов
Асс. м-р Борјан Ѓоргиев
Асс. м-р Гуле Гулев
Асс. м-р Зоран Голубовски
Асс. м-р Весна Продановска
Асс. м-р Ранко Младеноски
Асс. м-р Славчо Цветков
Асс. м-р Златко Соврески
Асс. м-р Владан Андоновиќ
Асс. м-р Гоце Стефанов
Асс. м-р Наташа Мојсовска
Асс. м-р Киро Мојсов
Асс. м-р Дејан Методијески
Асс. м-р Цане Котески
Асс. Христо Стојаноски
Асс. Ангеле Михајлоски
Асс. м-р Бранка Костиќ
Асс. Владимир Јаневски
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41. Асс. м-р Васка Панева
42. Асс. м-р Александар Цветковски
43. Асс. м-р Верица Ивановска
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

10

Помлади асистенти
Пом. асс. Билјана Стојанова
Пом. асс. Милена Ѓокиќ
Пом. асс. Билјана Митеска-Попеска
Пом. асс. Даниела Јакимова
Пом. асс. м-р Трајче Митев
Пом. асс. м-р Марија Хаџи-Николова
Пом. асс. м-р Марјан Делипетров
Пом. асс. Афродита Зенделска
Пом. асс. Стојанче Мијалковски
Пом. асс. Радмила Каранакова
Пом. асс. Даниела Ристова
Пом. асс. Наталија Маркова
Пом. асс. Далибор Јованов
Пом. асс. Петар Клетникоски
Пом. асс. Дијана Насева
Пом. асс. Билјана Ковачевиќ
Пом. асс. Билјана Балабанова
Пом. асс. Фиданка Илиева
Пом. асс. Билјана Атансова
Пом. асс. Лимонка Лазарова
Пом. асс. м-р Сања Паневска
Пом. асс. Ѓорги Димов
Пом. асс. м-р Влатко Јовановски
Пом. асс. м-р Александар Крстев
Пом. асс. Маријан Џидров
Пом. асс. Тодор Чекеровски
Пом. асс. Наташа Максимова
Пом. асс. Васко Кокаланов
Пом. асс. Дарко Лазаров
Пом. асс. Емилија Митева
Пом. асс. Марија Гогова
Пом. асс м-р Костадинка Чабулева
Пом. асс. м-р Ева Велинова
Пом. асс. м-р Нина Даскаловска
Пом. асс. м-р Крсте Илиев
Пом. асс. м-р Сашко Димитров
Пом. асс. м-р Константин Чому
Пом. асс м-р Ванѓа Димитриева
Пом. асс м-р Елизабета Митрева
Пом. асс. м-р Иван Марковски
Пом. асс. м-р Тања Ангелкова
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Пом. асс. Кристина Мишева
Пом. асс. Страшко Стојановски
Пом. асс. Марија Радевска
Пом. асс. Олга Ѓуркова
Пом. асс. Анета Стојановска
Пом. асс. Горан Нациќ
Пом. асс. м-р Борка Тушевска
Пом. асс. Владимир Арсов
Пом. асс. м-р Андон Мајхошев
Пом. асс. м-р Илија Груевски
Пом. асс. м-р Ана Никодиновска
Пом. асс. м-р Владимир Митревски
Пом. асс. м-р Дејан Маролов
Пом. асс. м-р Ленче Насев
Пом. асс. Даринка Ѓоргиева
Пом. асс. Тоше Крстев
Пом. асс. Мире Спасов
Пом. асс. Мишко Милев
Пом. асс. Марина Данилова
Пом. асс. Катарина Смилков
Пом. асс. Евица Бојаџиева
Пом. асс. Даница Дончовска
Пом. асс. Ангела Маролова
Пом. асс. Валентина Велкоска
Пом. асс. Гордана Камчева
Пом. асс. Марија Караколевска
Пом. асс. Киро Папакоча
Пом. асс. Андријана Штерјоска-Алексовска
Пом. асс. Марија Димитровска
Пом. асс. Елена Симеоновска-Јовева
Пом. асс. Стефан Петровски
Пом. асс. Виолета Џидрова
Пом. асс. Мелса Стефанова
Пом. асс. Александар Серафимов
Пом. асс. м-р Татјана Уланска
Пом. асс. м-р Душко Јошески
Пом. асс. м-р Зоран Темелков
Пом. асс. м-р Љупчо Давчев
Пом. асс. м-р Кристијан Џамбазовски
Пом. асс. м-р Марина Радосављевиќ
Пом. асс. м-р Влатко Пачешкоски
Пом. асс. м-р Емилија Ристова

Помлади лектори   
1. Драган Донев
2. Елена Тупаревска
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3. М-р Драгана Коцева
4. Јане Јованов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Лаборанти со ВСС
Цона Чеботарева
Васко Златковски
Николовска Марија
Сања Пачемска
Елена Гелова
Јасмина Буралиева
Љубица Стефановска
Сашко Милев
Сања Спасова
Силвана Крстева
Сашка Голомеова
Маја Кикириткова
Душица Санева
Марина Петрова
Марика Атанасова
Елизабета Каракашева
Софија Петковска
Александра Стојанова

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кореспонденти со ВСС
Даринка Веселинова
Наташа Велковска
Биљана Петковска
Весна Петрова
Марија Тодорова
Роза Јовановска
Костадин Голаков

Корепетитори со ВСС
1. Трајкова Невенка
2. Трбојевиќ Наташа
Вработени со втор циклус (магистерски) студии
1. Генерален секретар м-р Ристо Костуранов
2. Секретар на Универзитет м-р Александар Илиевски
3. ИТ администратор м-р Ристе Поповски
Вработени со ВСС
1. Милкица Панева - раководител на Кабинет на ректор
Секретари
2. Виолета Шаклева
3. Ванчо Павлов
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Никица Георгиева
Билјана Ѓорѓиева
Ема Радосављевиќ
Билјана Дурдубакова
Светлана Попова
Елизабета Давиткова-Барбареева
Љубица Медарска
Лилјана Мираковска
Даниела Свиркова
Билјана Цоневска
Марјан Ристов

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Технички секретари
Христина Серафимовска
Кристина Постолова
Снежана Георгиева
Габриела Андова
Габриела Шутева
Билјана Герасимова
Наташа Сарафова
Сашка Атанасова
Елвира Павлова
Павлина Минова-Ичева
Маргарита Алчинова
Бистра Василева
Лидија Јорданова

28.
29.
30.
31.

Сметководители
Павлина Спасова - раководител
Даница Гркова – виш сметководител
Македонка Коцева – виш сметководител
Билјана Иванова - сметководител

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Референти за студентски прашања
Димитар Љуботенски - раководител
Слаѓана Митровска
Марјан Марков
Владимир Китанов
Валентина Давчева
Милена Цацкова
Славица Спасова
Мирјана Максимова
Антонио Талевски
Марио Параклиев
Билјана Шопова-Костуранова
Влатко Берковски

13

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

14

44.
45.
46.
47.
48.
49.

Иван Јосифов
Мери Манева
Иван Боев
Катарина Делева
Мирјана Максимова
Христина Ампова

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Референти во сектор
Видан Лазарев
Александар Донски
Стојко Стојков
Маријана Кротева
Наташа Фенева
Славе Димитров
Марија Манева
Жарко Арсов
Душан Миланов
Александар Максимов
Благој Михов
Ана Петковска
Невенче Панова
Љубен Тевдовски

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Други вработени со ВСС
Горан Лонгуров - архитект
Сашко Коруновски - електроинженер
Емилија Николова - архивар на Универзитет
Методи Патраклиски - раководител на оддел
Гоце Богатинов - главен ИТ администратор
Ристе Тимовски - ИТ администратор
Илија Лазаревски - ИТ администратор
Игор Ампов - веб-администратор
Кристина Богатинова - веб-администратор
Даница Гавриловска-Атанасовска - лектор по мак. јазик
Махмут Челик - лектор
Дијана Никодиновска - лектор
Михаилов Тони - новинар
Цветанка Димитриева - раководител на Библиотека
Јасминка Соколова - библиотекар
Мима Костова – библиотекар

1.
2.
3.
4.

Вработени со ВСШ
Катица Стојчева – референт во студентски прашања
Моне Здравев - парноложач
Васка Серафимовска - лаборант
Стојан Илиев – портир/чувар

Годишен извештај

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Вработени со ССС
Економи
Зоран Илиев - економ на Универзитет
Гоцев Тодорчо
Насо Иванов
Тоше Симоновски
Влатко Плешков
Игор Лазов
Сашко Миланов
Марјан Веселиновски
Јордан Трендов
Пане Петров
Саше Јанев

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Портир/Чувар
Ацо Манев
Драган Николов
Донче Иванов
Синиша Најдовски
Лазар Петров
Стојанче Стојанов
Љупчо Донев
Камчо Аритонов
Васил Љуботенски
Славко Шапков
Вeне Пaнов
Митре Мишев
Орце Аџиски
Бошко Стојанов
Здравко Малинов
Лазо Цветков
Сашко Вареловски
Илија Арсов
Михаил Ефтимов
Ленче Филипова
Стојанче Лазаров
Слободан Стојчев
Тони Мартиновски
Бошко Тенев

36.
37.
38.
39.
40.

Хигиеничар
Емилија Велинова
Јасминка Манаскова
Петрова Катерина
Сања Ристова
Ангелина Илиева
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Снежана Божилова
Невенка Ронкова - Атанасова
Маја Стојановска
Јасмина Нофитова
Савета Мастева
Јулијана Денкова
Светлана Каева
Ленче Лазарова
Цветанка Манасиевска
Сузана Спасевска
Ленче Димитрова
Татјана Џонова
Илванка Козарева
Панда Ангелова
Благица Божинова
Ласта Уровска
Снежана Стојанова
Снежанка Ангелова

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Други вработени со ССС
Снежана Ицева - помошен референт
Катерина Бошкова - помошен референт
Стојанче Манев - благајник на Универзитет
Аница Удовалиева - референт во студентски прашања
Сашко Донев - возач на ректор
Коце Петков - возач на автобус/минибус
Слободан Јовев - возач на автобус/минибус
Јордан Тиквешански - ИТ систем-администратор
Борче Јаневски - ИТ техничар
Александар Насков - ИТ техничар
Горан Петров - ИТ техничар
Влатко Миленкоски - радио и ТВ техничар
Љуба Миланова - книжничар
Емилија Пенева - лаборант
Гонца Божинова - лаборант
Зоран Манасков - лаборант
Илија Јованчев - градинар
Ангела Бикова - лаборант

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вработени со НСС
Јасминка Накова - хигиеничар
Станко Трајчев - портир/чувар
Ванчо Петров - портир/чувар
Дана Велкова - хигиеничар
Олгица Лазарова - хигиеничар
Дејана Велкова - хигиеничар
Будимир Станојковски - портир/чувар
Фенева Вера - хигиеничар
Вежди Рашидов – портир/чувар

Годишен извештај

II. Универзитетски сенат
Универзитетскиот сенат е орган на управување и стручен орган на
Универзитетот, во чиј состав има по двајца претставници од единиците на
Универзитетот од редот на професорите и научните советници, по еден
претставник од придружните членки и 10% претставници од студентите.
Претседател на Универзитетскиот сенат е ректорот на Универзитетот,
а во неговата работа учествуваат и проректорите и генералниот секретар.
Членовите на Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Гоце
Делчев“ - Штип се следниве:
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Име и презиме
Ректор
Проф. д-р Саша Митрев
Проректори
Проф. д-р Борис Крстев
Проф. д-р Блажо Боев
Генерален секретар
М-р Ристо Костуранов
Портпарол
М-р Кирил Барбареев
Членови
Проф. д-р Душан Тодоровски
Проф. д-р Владо Петровски
Доц. д-р Јован Ананиев
Доц. д-р Љупчо Блажевски
Доц. д-р Ацо Кузелов
Проф. д-р Верица Илиева
Доц. д-р Цвета Мартиновска
Доц. д-р Лидија Г. Илиева
Проф. д-р Трајко Мицески
Проф. д-р Милан Илиевски
Проф. д-р Стеван Петрушев
Доц. д-р Гордана Панова
Доц. д-р Стефанија Лешкова
Доц. м-р Владимир Лазаревски
Проф. д-р Орце Спасовски
Проф. д-р Зоран Десподов
Доц. д-р Билјана Ивановска
Доц. д-р Душко Алексовски
Доц. д-р Ангел Тасевски
Доц. д-р Симеон Симеонов

Факултет
Ректорат
Ректорат
Ректорат
Ректорат
Ректорат
Педагошки факултет
Педагошки факултет
Правен факултет
Правен факултет
Земјоделски факултет
Земјоделски факултет
Факултет за информатика
Факултет за информатика
Економски факултет
Економски факултет
Факултет за медицински науки
Факултет за медицински науки
Факултет за музичка уметност
Факултет за музичка уметност
Факултет за природни и тех. науки
Факултет за природни и тех. науки
Филолошки факултет
Филолошки факултет
Машински факултет
Машински факултет
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26
27
28
29
30
31
32

Доц. д-р Крсто Блажев
Доц. д-р Винета Сребренкоска
Доц. д-р Никола Димитров
Доц. д-р Златко Јаковлев
Студенти
Илија Илиев
Роска Гркова
Дарко Стојанов

Технолошко-технички факултет
Технолошко-технички факултет
Факултет за туризам и бизнис логистика
Факултет за туризам и бизнис логистика
Сојуз на студенти
Сојуз на студенти
Сојуз на студенти

Четиринаесеттата седница на Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип се одржа на 22.12.2008 година. На оваа
седница беа донесени следниве одлуки:
- Одлука за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2008
година;
- Одлука за исплата на надомест на наставници учесници во втор циклус
на студии на Универзитетот;
- Одлука за формирање на Комисија за спроведување на попис на
Универзитетот;
- Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
програми за прв циклус на Филолошки факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип;
- Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
програми за прв циклус на Електротехнички факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип;
- Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
програми за прв циклус на Технолошко-технички факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
- Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
програми за прв циклус на Факултет за туризам и бизнис логистика
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
- Одлука за промена на називот на Факултет за рударство, геологија и
политехника;
- Одлука за спроведување на попис на Универзитетот;
- Одлука за исплата на паричен надомест на учесниците во работата на
Универзитетскиот сенат;
- Одлука за верификување на мандат на нов член од Економски факултет
во Универзитетскиот сенат, како замена на досегашниот член доц. д-р
Круме Николовски;
- Одлука за верификување на мандат на нови членови во Универзитетскиот сенат, како претставници од Филолошки факултет;
- Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
програми за прв циклус на Машински факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип;
- Одлука за исплата на еднократен надомест на вработените за активно
учество во реализацијата на уписната политика на Универзитетот
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-

„Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2008/2009 година;
Одлука за усвојување на Статутот на Универзитетот;
Одлука за усвојување на Извештајот за работа на Универзитетот за
2007 и 2008 година;
Одлука за склучување на договори за регулирање на меѓусебните
права и обврски за авансно плаќање по тендери за јавни набавки во
2008 година;
Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
програми за прв циклус на Факултет за медицински науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
Одлука за потврдување на Одлуката за избор на декан на Факултет за
медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
Одлука за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2008
година;
Одлука за набавка на поправка и тековно одржувања на лабораториска
опрема.

На петнаесеттата редовна седница на Универзитетскиот сенат на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, одржана на 9.2.2009 година, се
донесоа следниве одлуки:
- Одлука за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2009
година;
- Одлука за потврдување на Одлуката за избор на декан на Машински
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
- Одлука за потврдување на Одлуката за избор на декан на
Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
- Одлука за потврдување на Одлуката за избор на декан на Филолошки
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
- Одлука за усвојување на Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на втор циклус - магистерски
студии;
- Одлука за усвојување на Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на трет циклус - докторски
студии;
- Одлука за усвојување на Правилник за стекнување и распределба
на средствата остварени на основа на универзитетски (магистерски)
студии и трет циклус (докторски) студии;
- Одлука за исплата на паричен надомест на учесниците во работата на
Ректорската управа;
- Одлука за изедначување на плаќање на партиципација на лица
припадници на безбедносните сили на Р. Македонија за време на воениот
конфликт (бранители) лично кои се запишани на Универзитетот како
вонредни студенти, со партиципацијата која ја плаќаат редовните
студенти на Универзитетот;
- Одлука за овластување на лица вработени на Универзитетот за
користење на платежна картичка на Универзитетот;
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-

-

Одлука за утврдување на висината на финансиските средства со кои
располагаат единиците и вработените во Ректоратот н Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип;
Одлука за усвојување на Правилник за класифицирана информација на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
Одлука за усвојување на Правилник за организација на сметководството,
попис и усогласување на средствата и нивни извори, амортизација и
ревалоризација на средствата на Универзитетот;
Одлука за усвојување на Правилник за движење и престој на странци
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и за престој на вработени од
Универзитетот во странство;
Одлука за плаќање на надомест на главен уредник, технички уредник
и лектори за учество во поединечно изработување и издавање на
универзитетски гласила, списанија и зборници на Универзитетот;
Одлука за преземање на ресторан „Универзитетски клуб“ од страна на
Универзитетот од досегашниот закупец „Итал Мак Фурнир“ - Скопје;
Одлука за усвојување на Правилник за утврдување и исплата на плати
и други надоместоци на вработените на Универзитетот;
Одлука за давање на согласност на потпишаните договори за соработка
со MAASP и SVN, со Универзитетот во Руан и Медитеранскиот
универзитет во Црна Гора;
Одлука за усвојување на Извештајот од Пописната комисија за
извршениот попис на Универзитетот за 2008 година и за формирање
на Комисија за расход на Универзитетот;
Одлука за изменување на Правилникот за единствените критериуми и
постапка за избор во наставни, наставно-научни, наставно-стручни и
соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
Одлука за поднесување на барање за спогодбено раскинување на
Договор за деловно-техничка соработка бр. 0307-625 од 28.5.2002
година, склучен помеѓу ЈНУ Институт за јужни и земјоделски култури
- Струмица и „Интерком ЕПЕ“ - „Агроефодија“ - Солун, Р. Грција и
преземање на истиот од страна на Универзитетот;
Одлука за распределба на приходите кои студентите ги уплатуваат на
Универзитетот по ставка ИКСА (информатички, културни и спортски
активности).

На шеснаесеттата седница, одржана на 25.2.2009 година, се донесоа
следниве одлуки:
- Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1.1.2008 до
31.12.2008 година, донаторска сметка 788-17;
- Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1.1.2008 до
31.12.2008 година, донаторска сметка 631-14;
- Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1.1.2008 до
31.12.2008 година, сметка од сопствени приходи 788;
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Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1.1.2008 до
31.12.2008 година, донаторска сметка 785-21.

Седумнаесеттата седница, одржана на 25.2.2009 година, го имаше
следниов дневен ред:
- Одлука за промена на вредноста на коефициентот од буџетската сметка
и сметката од сопствени приходи на Универзитетот;
- Одлука за промена на коефициентот на образование, стручност и
сложеност на работните задачи од буџетската сметка и сметката од
сопствени приходи на Универзитетот;
- Одлука за зголемување на основната плата која се исплаќа од
буџетската сметка (603) на вработените на Универзитетот, за секоја
навршена година работен стаж, што ќе се наплаќа од сметката на
сопствени приходи (788);
- Одлука по понудата од Трговско радиодифузно друштво „ТВ-Стар“
бр. 010/2009 од 25.2.2009 година;
- Одлука за потврдување на Одлуката за избор на декан на Факултет за
туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
- Одлука за основање на Непрофитна радиодифузна установа
„Универзитетско радио УГД ФМ“;
- Одлука за земање под закуп на деловен простор за потребите на
Универзитетот.
На 1.4.2009 година се одржа осумнаесеттата редовна седница на
Универзитетскиот сенат со следниов дневен ред:
- Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2009 година;
- Одлука за верификување на мандат на претставник во Универзитетскиот
сенат кој претставува замена за досегашниот претставник од
Филолошки факултет;
- Одлука за усвојување на Конкурс за запишување на студенти на
прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип во учебната 2009/10 година;
- Одлука за верификување на мандат на претставник во Универзитетскиот
сенат кој претставува замена за досегашниот претставник од
Факултетот за медицински науки,
- Одлука за усвојување на Правилник за работа на Универзитетската
библиотека;
- Одлука за усвојување на Кодекс на однесување на корисниците на
Универзитетската библиотека;
- Одлука за раскинување на Договорот за полноправно членство на
библиотеките во библиотечно-информацискиот систем COBISS.MK
склучен помеѓу Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Центарот
НУБ-ВБМ „Св. Климент Охридски“;
- Одлука за усвојување на Правилник за стипендирање на трет циклус
студии на вработените на Универзитетот;
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Одлука за формирање на Фонд за финансирање на издавачка дејност;
Одлука за усвојување на Правилник за единствените основи за
остварување на издавачката дејност и Упатство за издавање на
учебници и учебни помагала на Универзитетот,
Одлука за распределба на добивката на ДООЕЛ „Унисервис“ - Штип
за 2008 година;
Одлука за формирање на Совет на редовни професори на
Универзитетот;
Одлука за усвојување на Програма за организирање на
интердисциплинарни студии по гастрономија, исхрана и диететика на
Универзитетот;
Одлука за усвојување на Програма за работа на Институтот за историја
и археологија;
Одлука за усвојување на измени и дополнувања на наставните
програми на Факултетот за природни и технички науки - Институт за
политехника;
Одлука за дополнување на насоката Применета политика и дипломатија
на Правен факултет, со модул Европско право и усвојување на
наставните содржини на модулот Европско право на прв циклус студии;
Одлука за усвојување на измените на Наставната програма за прва и
втора година на прв циклус студии на Машински факултет;
Одлука за усвојување на Студиската програма за прв циклус студии на
Педагошки факултет со предметот Влашки јазик;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма на прв циклус студии
по италијански јазик и книжевност на Филолошки факултет;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма на прв циклус студии
по француски јазик на Филолошки факултет;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма на прв циклус студии
по турски јазик и книжевност на филолошки факултет;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма на прв циклус студии
по стоматологија на Факултетот за медицински науки;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма на прв циклус студии
по фармација на Факултетот за медицински науки;
Одлука за усвојување на нови студиски програми за тригодишни
стручни студии - оптометрија и очна оптика на Високата здравствена
школа во состав на Факултетот за медицински науки;
Одлука за усвојување на нови студиски програми за тригодишни
стручни студии - забен техничар и протетичар на Високата здравствена
школа во состав на Факултетот за медицински науки;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма на прв циклус студии
по биологија на Факултетот за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма на прв циклус студии
по хемија на Факултетот за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма на прв циклус студии
по математика на Факултетот за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма на прв циклус студии
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по географија на Факултетот за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма на прв циклус студии
по градежно инженерство на Факултетот за природни и технички
науки;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма на прв циклус студии
по архитектура и дизајн на Факултетот за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма на втор циклус студии
по хидрогеологија на Факултетот за природни и технички науки;
Одлука за висина на надоместоците што ги плаќаат студентите за
образование и административни услуги на јавните универзитети.

Деветнаесеттата седница на Универзитетскиот сенат се одржа на
9.4.2009 година со следниов дневен ред:
- Одлука за обесштетување на вложените средства од страна на ДООЕЛ
„Итал Мак Фурнир“ - Скопје во ресторан „Универзитетски клуб“;
- Одлука за овластување на потписници на жиро-сметките на ДООЕЛ
Универзитетски спортски центар - Штип;
- Одлука за усвојување на Статут на Универзитетот;
- Одлука за дополнување на Одлука за висина на надоместоците што
ги плаќаат студентите за образование и административни услуги на
Универзитетот;
- Одлука за овластување на потписници на жиро-сметките на ДООЕЛ
„Унисервис“ - Штип.
Дваесеттата редовна седница на Универзитетскиот сенат беше
одржана на 21.4.2009 година и на истата беа донесени следниве одлуки:
- Одлука за усвојување на Конкурс за запишување на студенти на прв
циклус на студии, на студиските програми на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип во учебната 2009/10 година;
- Одлука за верификување на мандат на член во Универзитетски сенат
од Факултет за информатика;
- Одлука за престанок на функцијата проректор;
- Одлука за избор на проректор за настава.
На дваесет и првата седница на Универзитетскиот сенат (15.6.2009
година) беа донесени вкупно 19 одлуки, и тоа:
- Одлука за прифаќање на понуди за рекламирање и склучување на
договори за двомесечно рекламирање на Универзитетот за реализирање
на конкурсот за упис на студенти;
- Одлука за одобрена висина на средствата за користење на службени
мобилни телефони;
- Одлука за определување на лица од Универзитетот за претставници во
Универзитетскиот совет;
- Одлука за потврдување на Одлуката за избор на декан на Педагошки
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
- Одлука за употреба на парични средства од продавање на токени (на
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студентите) за набавка на опрема за видеоконференциски врски;
Одлука за усвојување на проценка на вредноста на деловен објект на
ДОО „Агроефодија“ - Струмица;
Одлука по предлог-мислењата од Комисијата за финансии, инвестиции
и развој при Универзитетот;
Одлука за формирање на Универзитетска поликлиника и
Универзитетски клинички центар во состав на Универзитетот;
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висината
на надоместоците што ги плаќаат студентите за образование и
административни услуги на Универзитетот;
Одлука со средствата уплатени на Универзитетот при продажба на
моторните возила југо и фиат уно да располага Катедрата за рударство,
геологија и политехника при Факултетот за природни и технички
науки;
Одлука за проширување на Управниот одбор на Универзитетскиот
спортски центар,
Одлука за утврдување на надомест за членовите на Универзитетска
конкурсна комисија, за работната група за успешно реализирање
на уписите на Универзитетот, за соработниците од единиците на
Универзитетот кои се задолжени за примање на документи и внесување
на податоци за пријавените кандидати и комисиите за проверка на
знаењето;
Одлука со средствата уплатени на Универзитетот при продажба на
станови да располага Фондот за набавка на опрема при Универзитетот;
Одлука за определување на датум за користење на колективен годишен
одмор на вработените на Универзитетот;
Одлука за усвојување на Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус на студии на
Универзитетот;
Одлука за усвојување на Правилник за организација на работата и
систематизацијата на работните места на Универзитетот, табеларен
преглед и организациона шема на Универзитетот;
Одлука за усвојување на Деловник за работа на Универзитетскиот
совет;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма за прв циклус студии
по новинарство на Правен факултет;
Одлука за набавка на три патнички возила, едно моторно возило ВАН,
еден трактор и едно теренско возило.

Дваесет и втората седница на Универзитетскиот сенат се одржа на
9.7.2009 година. На оваа седница се донесени следниве одлуки:
- Одлука за усвојување на Правилник за единствениот кредит-систем
и преминот од една на друга студиска програма, односно од една на
друга единица на Универзитетот, како и преминот од еден на друг
универзитет во земјава и во странство;
- Одлука за усвојување на Правилник за критериумите и постапката за
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избор во наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања;
Одлука за усвојување на Упатство за вршење на самоевалуација на
објавени, реализирани и постапки во тек на Одделот за јавни набавки;
Одлука за проширување на Управниот одбор на ДООЕЛ „Унисервис“
– Штип за еден член.

Со работата на дваесет и третата седница на Универзитетскиот сенат,
која се одржа на 12.8.2009 година, раководеше проректорот на финансии,
инвестиции и развој. На оваа седница беа донесени следниве одлуки:
- Одлука за поништување на Одлука бр. 0701-492/5 од 22.4.2009 година
и започнување на постапка за избор на проректор за настава;
- Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
програми на Филолошкиот факултет,
- Одлука за усвојување на измените на студиските програми на
Факултетот за туризам и бизнис логистика;
- Одлука за усвојување на измените на студиските програми на
Факултетот за природни и технички науки;
- Одлука за усвојување на измените на студиските програми на
Факултетот за музичка уметност;
- Одлука за усвојување на измените на студиските програми на
Факултетот за медицински науки;
- Одлука за усвојување на измените на студиските програми на
Факултетот за информатика;
- Одлука за усвојување на измените на студиските програми на
Технолошко-техничкиот факултет;
- Одлука за усвојување на измените на студиските програми на Правен
факултет;
- Одлука за усвојување на измените на студиските програми на
Педагошки факултет;
- Одлука за усвојување на измените на студиските програми на
Машински факултет;
- Одлука за усвојување на измените на студиските програми на
Земјоделски факултет;
- Одлука за усвојување на измените на студиските програми на
Електротехнички факултет;
- Одлука за усвојување на измените на студиските програми на
Економски факултет;
- Одлука за усвојување на измените на студиските програми на Високата
здравствена школа при Факултетот за медицински науки;
- Одлука за купување на недвижен имот - деловни објекти.
Дваесет и четвртата седница на Универзитетскиот сенат, одржана на
11.9.2009 година, го имаше следниов дневен ред:
- Одлука за плаќање на фактура од „Штип проект“ за изработка на
Детален урбанистички план за Геомагнетна опсерваторија;
- Одлука за усвојување на Правилник за стекнување и распределба
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на средствата остварени врз основа на втор циклус универзитетски
студии и трет циклус (докторски) студии на Универзитетот;
- Одлука за изедначување на партиципацијата на студентите кои
студираат во квотата со кофинансирање со партиципацијата која ја
плаќаат вонредните студенти на Факултетот за информатика;
- Одлука за дополнување на Правилникот за условите, критериумите
и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на
Универзитетот;
- Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот и
давање на позитивно мислење на студиска програма (Воена академија);
- Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
(Филип II);
- Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
(Агроунија ДООЕЛ);
- Одлука за плаќање не фактура за хотелски услуги на „Конгрес центар“
– Скопје и „Медитеран – агент“ ДОО – Штип и плаќање на фактура за
користење на стан и плаќање на станарина во Домот за постдипломци
и докторанди „Атанас Близнаков“;
- Одлука за дополнување на Планот за јавни набавки за 2009 година;
- Одлука за усвојување на Етички кодекс на Универзитетот;
- Одлука за усвојување на Маркетинг стратегија на Универзитетот;
- Одлука за усвојување на Елаборат за организирање на втор циклус
универзитетски интердисциплинарни студии (специјалистички студии)
по методика на наставата по религиско образование, со седиште на
Педагошки факултет;
- Одлука за плаќање на износ од 37.200,00 денари + ДДВ на
Информативната агенција МИА за добивање на информации за
потребите на Универзитетското радио „УГД ФМ“;
- Одлука за промена на надоместокот за партиципација што го плаќаат
странските студенти;
- Одлука студентите кои немаат купено Информатор, а се запишани на
студии во учебната 2008/09 година со запишување на трет семестар да
купат Информатор.
На дваесет и петтата седница на Универзитетскиот сенат, одржана на
5.11.2009 година, се донесоа следниве одлуки:
- Одлука за усвојување на студиските програми за организирање трет
циклус на универзитетски студии (докторски студии) на Земјоделски
факултет;
- Одлука за усвојување на студиските програми за организирање трет
циклус на универзитетски студии (докторски студии) на Факултет за
природни и технички науки;
- Одлука за усвојување на студиските програми за организирање трет
циклус на универзитетски студии (докторски студии) на Факултет за
информатика;
- Одлука за усвојување на Правилник за внатрешни односи и работење
на Факултет за информатика, бр. 2202-65/7 од 14.10.2009 година;
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Одлука за усвојување на Правилник за внатрешни односи и работење
на Факултет за музичка уметност, бр. 1902-64/3 од 21.10.2009 година;
Одлука за усвојување на Правилник за внатрешни односи и работење на
Факултет за природни и технички науки, бр. 2202-183/25 од 22.10.2009
година;
Одлука за усвојување на Правилник за внатрешни односи и работење
на Факултетот за туризам и бизнис логистика, бр. 2602-72/9 од
09.10.2009 година;
Одлука за усвојување на табела за висината на надоместоците за час на
договорно ангажираните професори;
Одлука за висина на надоместоците што ги плаќаат студентите за
образование и административни услуги за I (прв), II (втор) и III (трет)
циклус на студии на Универзитетот;
Одлука за корекција на техничка грешка во Предлог-проектот за
основање на Машински факултет;
Одлука за покривање на трошоците за загревање на просторот што го
користи Универзитетот во „Црвен крст“ - Штип;
Одлука за основање на Универзитетски стоматолошки центар во
состав на Универзитетот;
Одлука за укинување на надоместокот што го плаќаат студентите за
повторно запишување на предмет (презапишување на предмет);
Одлука по барање од Бигорски манастир „Свети Јован Крстител“;
Одлука за покривање на иницијатива за формирање на Астрономска
опсерваторија на Универзитетот;
Одлука за потврдување на Одлуката бр. 0801-1505/1 од 29.10.2009
година донесена од ректорот на Универзитетот за избор на декан на
Факултетот за природни и технички науки,
Одлука за покривање на трошоците за загревање на просторот што го
користи Универзитетот во ЈЗУ Клиничка болница - Штип;
Одлука за покривање на трошоците за загревање на просторот што го
користи Универзитетот во Националната установа Библиотека „Гоце
Делчев“ - Штип;
Одлука за усвојување на предлог-мислењето од Комисијата за
финансии, инвестиции и развој;
Одлука за усвојување на предлог-мислењето од Комисијата за
издавачка дејност;
Одлука за овластување на проф. д-р Блажо Боев, проректор за наука
на Универзитетот, да ги потпишува административните документи на
кандидатите на втор циклус студии;
Одлука за усвојување на нова студиска програма за прв циклус на
универзитетски (академски) студии на Факултетот за туризам и бизнис
логистика;
Одлука за усвојување на воспоставените автобуски линии на
Универзитетот;
Одлука за исправка на техничка грешка во Студиската програма на
Земјоделски факултет;
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Одлука за донирање на компјутерска опрема од Темпус JET 4020-205
на партнерите на проектот;
Одлука за потврдување на Одлуката од 31. седница на Ректорската
управа за усвојување на предлог-мислењата од Комисијата за
финансии, инвестиции и развој;
Одлука за промена на стручниот назив во дипломата за прв циклус на
студии на Земјоделскиот факултет,
Одлука за усвојување на Правилник за внатрешни односи и работење
на Земјоделски факултет, бр. 1802-146/7 од 30.9.2009 година;
Одлука за усвојување на Правилник за внатрешни односи и работење
на Економски факултет, бр. 1702-90/8 од 28.9.2009 година;
Одлука за исправка на техничка грешка во Студиската програма од
2009/10 година на Филолошкиот факултет;
Одлука за усвојување на Правилник за внатрешни односи и работење
на Машински факултет, бр. 2702-48/4 од 30.9.2009 година;
Одлука за усвојување на Правилник за внатрешни односи и работење
на Педагошки факултет, бр. 2102-69/3 од 7.10.2009 година;
Одлука за усвојување на Правилник за внатрешни односи и работење
на Техничко-технолошки факултет, бр. 2802-52/3 од 2.11.2009 година;
Одлука за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2009
година.

Дваесет и шестата седница на Универзитетскиот сенат беше одржана
на 23.11.2009 година, со следниов дневен ред:
- Одлука за верификување на мандат на член на Универзитетски сенат;
- Одлука за усвојување на правила на Универзитетот;
- Одлука за усвојување на Правилник за внатрешни односи и работење
на Правен факултет, бр. 1602-78/4 од 09.10.2009 година;
- Одлука за усвојување на Правилник за внатрешни односи и работење
на Факултет за медицински науки, бр. 2502-90/3 од 30.09.2009 година;
- Одлука за усвојување на Правилник за внатрешни односи и работење
на Филолошки факултет, бр. 2402-151/8 од 05.10.2009 година;
- Одлука за усвојување на Правилник за внатрешни односи и работење
на Електротехнички факултет, бр. 2302-69 од 28.10.2009 година;
- Одлука за верификување на мандат на член на Универзитетски сенат;
- Одлука за усвојување на правила на Универзитетот;
- Одлука за финансиска поддршка на прославата по повод 3 декември Меѓународен ден на лицата со хендикеп;
- Одлука за усвојување на содржината на дипломата за дипломирани
студенти на Универзитетот;
- Одлука за учество во Проект за развој и имплементација на Проект
– Центар за постигнување на стандардите на заедницата во областа на
земјоделството, како главен партнер;
- Одлука за учество во Проект за одобрување за развој и имплементација
на Проект – Поврзување помеѓу универзитетите и стопанствата
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(BRIDGES – BRIDGING UNIVERSITIES AND ENTERPRISES), во
улога на партнер;
Одлука за плаќање на пристигнати фактури;
Одлука за започнување за соработка со „Аутомакедонија“ АД Скопје.

На дваесет и седмата седница на Универзитетскиот сенат, одржана на
14.12.2009 година, се донесоа следниве одлуки:
- Одлука за усвојување на Стратегија/Програма на Канцеларија за
кариера и развој;
- Одлука за верификување на мандат на член на Универзитетски сенат;
- Одлука за колективно користење на втор дел од годишниот одмор;
- Одлука за исплата на еднократен надомест на вработените за активно
учество во реализацијата на уписната политика на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2009/10 година;
- Одлука за формирање на Комисија за спроведување на попис на
Универзитетот;
- Одлука за усвојување на Елаборат за формирање, целите, структурата
и активностите на ИТ академијата во состав на Универзитетот;
- Одлука за усвојување на Правилник за награди на Универзитетот;
- Одлука за усвојување на ценовник за услуги од Катедрата за заштита
на растенијата - Фитосанитарна лабораторија;
- Одлука за усвојување на Студиска програма на втор циклус на
универзитетски (академски) студии на Факултетот за туризам и бизнис
логистика при Универзитетот,
- Одлука за усвојување на правила за изработка на трудови (семинарски,
дипломски, специјалистички, магистерски и докторски) на единиците
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
- Одлука за изменување и дополнување на Студиска програма за прв
циклус на студии на Факултетот за музичка уметност;
- Одлука за исправка на техничка грешка во Студиска програма за втор
циклус на Правниот факултет,
- Одлука за исправка на План и програма на Машински факултет поради
настаната техничка грешка;
- Одлука за верификување на мандат на член на Универзитетски сенат;
- Одлука за усвојување на правила за организирање на Студентски
парламент на единица на Универзитетот (факултет) и Студентски
парламент на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
- Одлука за давање согласност за склучување на договор за деловнотехничка соработка со Студентски сервис „Коузон и Ко“ дооел Прилеп;
- Одлука за определување на паричен надомест за спонзорирање на
Фестивалот на забавни мелодии „Макфест“ - Штип, за кој надоместок
учесниците на Фестивалот би можеле да користат услуги, храна и
пијалаци во ресторан „Универзитетски клуб“;
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Одлука за исправка на техничка грешка во Студиска програма по
турски јазик и книжевност од 2009/10 година на Филолошки факултет;
Одлука за усвојување на План за работа на ИТ центарот за 2010 година;
Одлука за исправка на техничка грешка во Студиска програма по
македонски јазик и книжевност од 2009/10 година на Филолошки
факултет;
Одлука за изработка на основен и изведбен проект за високо
образование и основен и изведбен проект за студентски дом за
потребите на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Годишен извештај

III. Ректорска управа
Ректорската управа ја сочинуваат ректорот, проректорите, деканите
на единиците и еден претставник на студентите, избран од Студентскиот
парламент на Универзитетот.
Со Ректорската управа раководи ректорот. Во работата на
Ректорската управа учествува и генералниот секретар.
Членови на Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип се следниве:
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Име и презиме
Ректор
Проф. д-р Саша Митрев
Проректори
Проф. д-р Борис Крстев
Проф. д-р Блажо Боев
Генерален секретар
М-р Ристо Костуранов
Портпарол
М-р Кирил Барбареев
Декани
Проф. д-р Благој Голомеов
Проф. д-р Виолета Димова
Проф. д-р Владо Гичев
Проф. д-р Зоран Панов
Проф. д-р Илија Каров
Доц. м-р Илчо Јованов
Проф. д-р Јордан Живановиќ
Проф. д-р Кирил Цацков
Доц. д-р Нако Ташков
Проф. д-р Никола Камчев
Проф. д-р Ристо Фотов
Проф. д-р Стеван Алексоски
Проф. д-р Стојан Рендевски
Студент
Илија Илиев

Факултет
Ректорат
Ректорат
Ректорат
Ректорат
Ректорат
Факултет за природни и технички науки
Филолошки факултет
Факултет за информатика
Машински факултет
Земјоделски факултет
Факултет за музичка уметност
Технолошко-технички факултет
Педагошки факултет
Факултет за туризам и бизнис логистика
Факултет за медицински науки
Економски факултет
Правен факултет
Електротехнички факултет
Сојуз на студенти

На одржаната дваесетта седница на Ректорската управа (22.12.2008
година) беа донесени следниве одлуки:
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Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
програми за прв циклус на Факултет за туризам и бизнис логистика
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
програми за прв циклус на Технолошко-технички факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
Одлука за формирање на Работна група за изработка на програмската
шема (обемот на планираната дневна и неделна програма) на
Универзитетското студентско радио;
Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
програми за прв циклус на Машински факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип;
Одлука за формирање на Комисија за утврдување на број на компјутери,
клупи и столови кои се расход на Универзитетот по завршување на
извршениот попис;
Одлука за утврдување на паричен надомест за донација „Фондација
- Меморијален центар Никола Кљусев“ согласно со барањето од
Фондацијата;
Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
програми за прв циклус на Филолошки факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип;
Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
програми за прв циклус на Факултет за медицински науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
Одлука за склучување на договор за деловно-техничка соработка по
јавен повик за деловна површина на Правен факултет во Кочани со
ДООЕЛ „Мартас“ - Кочани;
Одлука за прифаќање на донација - Технички елаборат за предавателен
и студиски дел на Универзитетското радио;
Одлука за склучување на договори за регулирање на меѓусебните
права и обврски за авансно плаќање по тендери за јавни набавки во
2008 година;
Одлука за утврдување на компјутерски фонт во кој ќе се изработуваат
официјалните документи на Универзитетот;
Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
програми за прв циклус на Електротехнички факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип;
Одлука за утврдување на бројот на рати за плаќање на партиципација
на вонредните студенти и студентите со кофинансирање;
Одлука за усвојување на Упатството за усогласена примена на Законот
за високото образование, Правилникот за единствените критериуми
и постапки за избор на наставни, наставно-научни, наставно-стручни
и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и
Одлуката за дополнување на Правилникот за единствените критериуми
и постапки за избор на наставни, наставно-научни, наставни-стручни
и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, бр.

Годишен извештај

-

-

0202-1422/5 од 8.10.2008 година;
Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на втор
циклус студии на Факултетот за рударство, геологија и политехника;
Одлука за склучување на договор за деловно-техничка соработка на
Универзитетот и Земјоделско-шумарски центар „Ѓорче Петров“ Кавадарци, бр. 0307-1743 од 9.12.2008 година;
Одлука за усвојување на предлог-мислењата на Комисијата за
издавачка дејност, бр. 0206-1687/2, 0206-1687/3, 0206-1687/4, 02061687/5 и 0206-1687/6 од 2.12.2008 година;
Одлука за исплата на парични средства за формирање на Фонд за
финансирање на Ректорската конференција на јавни универзитети,
согласно со Одлуката од Ректорската конференција. бр. 19-271 од
26.6.2008 година;
Одлука за давање на новогодишни пакетчиња на децата до осум години
на вработените при Универзитетот;
Одлука за исплата на наставници, учесници во вториот циклус студии
на Универзитетот;
Одлука за користење на втор дел од годишниот одмор на вработените
на Универзитетот;
Одлука за избор на фирма за изработка на технички елаборат за
предаватели и студиски дел на Универзитетското радио.

Дваесет и првата седница на Ректорската управа се одржа на 29.1.2009
година. На истата беа донесени следниве одлуки:
- Одлука за ослободување од плаќање на партиципација на лица
припадници на безбедносните сили на Р. Македонија за време на воениот
конфликт (бранители) кои лично се запишани на Универзитетот како
вонредни студенти;
- Одлука за исплата на парични средства за изработка на нумерички
податоци во износ од 77.120,00 денари на ДОО „Геокатастар“ - Велес;
- Одлука за исплата на надомест за членови на рецензентска комисија;
- Одлука за давање на согласност на Програмата за работа на Институтот
за историја и археологија;
- Одлука за исплата на парични средства за новогодишно украсување
на Универзитетот во износ од 126.494,00 денари на ДОО „Флорис“ Кочани и паричен износ од 32.902,00 денари на ДД „Инвето“ - Скопје;
- Одлука за промена на грбот на Универзитетот;
- Одлука за преземање на Универзитетскиот клуб од страна на
Универзитетот;
- Одлука за зголемување на платата на наставничкиот кадар (редовни
професори, вонредни професори, доценти, асистенти и помлади
асистенти) од 5% и се задолжува Секторот за сметководство да
изврши усогласување на Правилникот за утврдување и исплата на
плати и надоместоци од плати и други надоместоци на вработените при
Универзитетот, согласно со новиот Закон за исплата на плата (бруто
плата);
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-

-

Одлука за донација на парични средства во износ од 20.000,00 денари
за печатење на Терминолошки речник по генетика, селекција,
семепроизводство и биометрика;
Одлука за започнување на рекламирање на Универзитетот на Радио
„Антена 5“;
Одлука за задолжување на ректорот да формира работна група
која ќе биде задолжена за организација на патрониот празник на
Универзитетот на 27.3.2009 година;
Одлука за усвојување на Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на трет циклус - докторски
студии;
Одлука за усвојување на Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на втор циклус - магистерски
студии;
Одлука за донација на три користени компјутери на Државен
студентски дом „Браќа Миладиновци“ - Штип;
Одлука за неплатено отсуство до 1.1.2012 на м-р Сања Пановска,
асистент на Факултетот за информатика;
Одлука за донација на десет користени компјутери и финансиски
средства во износ од 30.000,00 денари на Брегалничката епархија;
Одлука за донација на еден користен компјутер и еден користен
печатач на Сојуз на спортови - Штип;
Одлука за усвојување на Правилник за организација на
сметководството, попис и усогласување на средствата и нивни извори,
амортизација и ревалоризација на средствата на Универзитетот;
Одлука за усвојување на Правилник за движење и престој на странци
на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип и за престој на вработени од
Универзитетот во странство;
Одлука за донација на клупи и столови за опремување на училница во
Основно училиште „Ванчо Прке“ - Штип;
Одлука за поднесување на барање за спогодбено раскинување на
Договор за деловно-техничка соработка бр. 0307-625 од 28.5.2002
година, склучен помеѓу ЈНУ Институт за јужни земјоделски култури
- Струмица и „Интерком ЕПЕ“ - „Агроефодија“ - Солун, Грција;
Одлука за отфрлање на барањето за надомест на трошоци за превоз
поднесено од Марија Радевска, помлад асистент на Правен факултет;
Одлука за донација на два компјутера (употребени) на Шаховски
клуб, донирани од Универзитетот, и избор на претставник од
Универзитетот во работата на Универзитетскиот шаховски клуб.

Дваесет и втората редовна седница на Ректорската управа се одржа
на 9.3.2009 година, со следниов дневен ред:
- Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на прв
циклус на студии, на студиските програми на Универзитетот „Гоце
Делчев“ - Штип во учебната 2009/10 година;
- Одлука за усвојување на обрасци за запишување на втор циклус
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-

студии на студиските програми на Универзитетот;
Одлука за распределба на добивката од земјоделска дејност на
ДООЕЛ „Унисервис“ - Штип за 2008 година;
Одлука за усвојување на Правилник за постапката за доделување
почесни академски титули;
Одлука за усвојување на Правилник за работа на Универзитетската
библиотека;
Одлука за усвојување на Правилник за уредување на постапката за
решавање на споровите меѓу единиците во состав на Универзитетот
и членовите на академската заедница,
Одлука за усвојување на Програма за работа на Институтот за
историја и археологија;
Одлука за усвојување на Програма за организирање на
интердисциплинарни студии по гастрономија, исхрана и диететика на
Универзитетот;
Одлука за усвојување на Кодекс на однесување на корисниците на
Универзитетската библиотека;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма за прв циклус
студии по архитектура и дизајн на Факултет за природни и технички
науки;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма за прв циклус
студии по биологија на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма за прв циклус
студии по географија на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма за прв циклус студии
по градежно инженерство на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма за прв циклус
студии по италијански јазик и книжевност на Филолошки факултет;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма за прв циклус
студии по турски јазик и книжевност на Филолошки факултет;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма за прв циклус
студии по фармација на Факултет за медицински науки;
Одлука за дополнување на насоката Применета политика и
дипломатија на Правен факултет со модул Европско право и
усвојување на наставните содржини за модулот Европско право на
прв циклус студии;
Одлука за усвојување на нови студиски програми за тригодишни
стручни студии - оптометрија и очна оптика на Високата здравствена
школа во состав на Факултетот за медицински науки;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма за прва и втора
година на прв циклус студии на Машински факултет;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма за прв циклус
студии по математика на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма за прв циклус
студии по стоматологија на Факултет за медицински науки;
Одлука за донација на два компјутера (употребени) на Дом за
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-

-

-

згрижување на деца во Берово, донирани од Универзитетот;
Одлука за усвојување на дополнувањето на Студиската програма за
прв циклус студии на Педагошкиот факултет со предметот Влашки
јазик,
Одлука за учество на Универзитетот на саем „Денови на образование
и кариера“ - Скопје;
Одлука за избор на членови на Управен одбор на ДОО Универзитетски
спортски центар;
Одлука за остварување на соработка со Општина Штип - Одделение
за заштита и спасување;
Одлука за преинвентирање на стариот фонд на книги и списанија
на Педагошкиот факултет, Факултетот за рударство, геологија
и политехника и ЈНУ Институтот за јужни земјоделски култури Струмица;
Одлука за раскинување на Договорот за полноправно членство на
библиотеките во библиотечно-информацискиот систем COBISS.MK
склучен помеѓу Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Центарот
НУБ-ВБМ „Св. Климент Охридски“ - Скопје;
Одлука за усвојување на Упатство за спроведување на постапка
за утврдување на еден или повеќе кандидати за избор на декан на
единиците на Универзитетот;
Одлука за усвојување на образец на договор за студирање на втор
циклус студии на Универзитетот;
Одлука за формирање на Работна група за усогласување на ставовите
околу Студиската програма на Факултетот за природни и технички
науки - Институт за политехника, модул Применета информатика;
Одлука за формирање на Работна група за промена на Правилникот
за студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип;
Одлука за формирање на Совет на редовни професори на
Универзитетот;
Одлука за формирање на Фонд за финансирање на издавачка дејност;
Одлука за усвојување на Правилник за стипендирање на трет циклус
студии на вработените на Универзитетот;
Одлука за сигнирање и инвентирање на целокупниот библиотечен
материјал;
Одлука за донација на два компјутера (користени) на Министерството
за правда - Казнено-поправен дом - Штип, донирани од Универзитетот;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма за прв циклус по
француски јазик и книжевност на Филолошки факултет;
Одлука за усвојување на нова Студиска програма за прв циклус
студии по хемија на Факултет за природни и технички науки.

Дневниот ред на дваесет и третата седница на Ректорската управа,
одржана на 23.3.2009 година, беше следниов:
- Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти во
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втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот;
Одлука за воведување на продолжена априлска сесија во учебната
2008/09 година;
Одлука за плаќање на дел од трошоците за патување во Самара,
Русија на студенти на Универзитетот;
Одлука за донирање на компјутер и канцелариски инвентар на
Здружение на новинари на Македонија во Штип;
Одлука за давање на одобрение за поставување на WiMax опрема на
покривот на Правен факултет во Кочани, од страна на Друштвото за
телекомуникации и услуги „Неотел“;
Одлука за давање на одобрение за поставување на свичери и активна
опрема во просториите на Универзитетот од страна на Друштвото за
телекомуникации и услуги „Неотел“;
Одлука за формирање на Работна група за изготвување на образец по
кој ќе се изработуваат студиските програми на Универзитетот;
Одлука за давање на согласност за распишување на Конкурс за
предвремен избор во звање доцент на м-р Владимир Николов, асистент
на Факултетот за музичка уметност и несогласност за распишување
на Конкурс за предвремен избор во повисоко звање на м-р Бранка
Костиќ и Владимир Јаневски, асистенти на Факултетот за музичка
уметност.

Дваесет и четвртата седница на Ректорската управа (8.4.2009
година) го имаше следниов дневен ред:
- Одлука за усвојување на Барањето од фестивал „Велигденски
фолклорни средби“;
- Одлука за усвојување на Статут на Универзитетот;
- Одлука за обесштетување на средства во ресторан „Универзитетски
клуб“ од страна на ДООЕЛ „Итал Мак Фурнир“ - Скопје;
- Одлука за поставување на кафемати на единиците на Универзитетот;
- Одлука за усвојување на Барањето на Црковниот одбор на
Македонската православна црква од с. Ињево - Општина Радовиш;
- Одлука за овластување на потписници на жиро-сметките на ДООЕЛ
„Унисервис“ и ДООЕЛ „Универзитетски спортски центар“;
- Одлука за усвојување на барањето од Црковниот одбор при Црквата
„Св. Пророк Илија“, с. Долани;
- Одлука за давање на согласност за распишување на Конкурс за
предвремен избор во звањето вонреден професор на доц. д-р Ристо
Фотов;
На дваесет и петтата седница на Ректорската управа, одржана на
22.4.2009 година, беа донесени следниве одлуки:
- Одлука за усвојување на Конкурс за запишување на студенти на
прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, во учебната 2009/10 година;
- Одлука за престанок на функцијата проректор;
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-

Одлука за утврдување на кандидат за проректор за настава;
Одлука за давање согласност за изведување настава на друг
универзитет;
Одлука за усвојување на извештај од Комисијата за процена на
потрошена електрична енергија, екстра лесно масло за загревање и
потрошено количество на вода на Факултетот за медицински науки.

Дваесет и шестата редовна седница на Ректорската управа беше
одржана на 8.6.2009 година, со следниов дневен ред:
- Одлука за усвојување на нова Студиска програма за прв циклус студии
по новинарство на Правен факултет;
- Одлука за одобрена висина на средствата за користење на службени
мобилни телефони;
- Одлука за ставање на располагање на средствата од продажба на
станови во фонд за набавка на опрема при Универзитетот;
- Одлука за проширување на Управниот одбор на Универзитетскиот
спортски центар;
- Одлука за прифаќање на понуди за рекламирање и склучување на
договори за двомесечно рекламирање на Универзитетот за реализирање
на Конкурсот за упис на студенти;
- Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на
втор циклус студии на Универзитетот;
- Одлука за утврдување на надомест за членовите на Универзитетска
конкурсна комисија, за Работната група за успешно реализирање
на уписите на Универзитетот и за соработниците од единиците на
Универзитетот кои се задолжени за примање на документи и внесување
на податоци за пријавените кандидати;
- Одлука за определување на лица од Универзитетот за претставници во
Универзитетскиот совет;
- Одлука за усвојување на Барањето од Николов Стојанче, бр. 1502743/1 од 1.6.2009 година;
- Одлука за усвојување на Барање од Ловно-риболовно друштво - Штип;
- Одлука по Барање од Друштвото на физичари на Република
Македонија;
- Одлука за усвојување на Барањето од Општинска установа за култура
„Дом на млади“ - Штип;
- Одлука по понуда за соработка од Општинска установа за култура
„Дом на млади“ - Штип;
- Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија, Работна
група за техничка помош во реализација на уписите и задолжување на
деканите да назначат по двајца - тројца соработници од единиците на
Универзитетот за примање на документи и внесување на податоци за
пријавените кандидати по единици за учебната 2009/10 година;
- Одлука за усвојување на Нацрт-правилник за условите и критериумите
и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на
Универзитетот;
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Одлука за усвојување на Нацрт-деловник за работа на Универзитетски
совет на Универзитетот;
Одлука за започнување на соработка со СОУ „Коле Нехтенин“ - Штип;
Одлука за донација на шест употребувани ученички клупи и столчиња.

На дваесет и седмата седница на Ректорската управа (9.7.2009
година) беа донесени следниве одлуки:
- Одлука за усвојување на Нацрт-упатство за вршење на самоевалуација
на објавени, реализирани и постапки во тек на Одделот за јавни
набавки;
- Одлука за усвојување на Нацрт-правилник за единствениот кредиттрансфер систем и преминот од една на друга студиска програма,
односно од една на друга единица на Универзитетот, како и преминот
од еден на друг универзитет во земјава и во странство;
- Одлука по Барање од градоначалник на Општина Дојран;
- Одлука за проширување на Управниот одбор на ДООЕЛ „Унисервис“
- Штип за еден член.
На дваесет и осмата седница (10.8.2009 година) беше следниов
дневниот ред:
- Одлука за отфрлање на Барањето на асс. Христо Стојановски, бр.
0505-1024/1 од 16.7.2009 година;
- Одлука за разрешување на член и претседател на Универзитетската
конкурсна комисија за реализација на уписите во учебната 2009/2010
година и за назначување на нов член и претседател на истата;
- Одлука за условно запишување на студенти на Факултет за туризам и
бизнис логистика со завршено тригодишно средно образование;
- Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студентските
програми на Електротехнички факултет;
- Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
програми на Машински факултет;
- Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
програми на Педагошки факултет;
- Одлуки за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
програми на Економски факултет;
- Одлуки за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
програми на Земјоделски факултет;
- Одлука за усвојување на измените и дополнувањето на студиските
програми на Технолошко-технички факултет;
- Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиската
програма на Правен факултет;
- Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
програми на Факултет за информатика;
- Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
програми на Факултет за медицински науки;
- Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
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програми на Факултет за музичка уметност;
Одлука за усвојување на измените за дополнувањата на студиските
програми на Висока здравствена школа при Факултет за медицински
науки;
Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
програми на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиските
програми на Факултет за туризам и бизнис логистика.

Дваесет и деветтата седница беше одржана на 24.8.2009 година, со
следниов дневен ред:
- Одлука за плаќање фактура за хотелски услуги на „Конгрес центар“
- Скопје и „Медитеран - агент“ ДОО Штип, за сместување на гости од
Државниот медицински факултет во Самара - Русија;
- Одлука за запишување на кандидати кои се јавиле на Конкурсот за
запишување на студенти на прв циклус студии на Универзитетот во
учебната 2009/10, а кои имаат помалку од 40 поени;
- Одлука за усвојување на Барањето на Општина Кавадарци, бр. 133202/1 од 14.8.2009 година;
- Одлука за отфрлање на Барањето од референт за студентски прашања
Валентина Давчева, бр. 0503-1110/1 од 21.8.2009 година;
- Одлука за усвојување на информација доставена од Универзитетската
уписна комисија за реализирање на уписите во прв уписен рок во
учебната 2009/10 година на Универзитетот;
- Одлука за донирање на внатрешна и надворешна столарија од објект
Основно училиште „Крсте Петков Мисирков“ - Радовиш на Општина
Радовиш;
- Предлог-одлука за дополнување на Правилникот за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус
студии на Универзитетот;
- Одлука за давање на согласност на постапката за предвремен избор
во звањето вонреден професор на доц. д-р Цвета Мартиновска,
професор на Факултетот за информатика;
- Предлог-одлука за давање на согласност за придружено членство на
други единици кон Универзитетот.
Триесеттата редовна седница на Ректорската управа, одржана на
11.9.2009 година, го имаше следниов дневен ред:
- Одлука за усвојување на Елаборат за организирање на втор циклус
универзитетски интередисциплинарни студии (специјалистички
студии) по методика на наставата по религиско образование;
- Одлука за усвојување на предлог-платформа за соработка со
„Фитохемија“ ДООЕЛ - Св. Николе;
- Одлука за промена на надоместокот за партиципација што го плаќаат
странските студенти;
- Одлука за плаќање на износ од 37.200,00 денари + ДДВ на
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Информативната агенција МИА за добивање на информации за
потребите на Универзитетското радио „УГД ФМ“;
Одлука за усвојување на Етички кодекс на Универзитетот;
Одлука за усвојување на Правилникот за стекнување и распределба
на средствата остварени врз основа на втор циклус универзитетски
студии и трет циклус (докторски) студии на Универзитетот;
Одлука за усвојување на Барањето од Македонска асоцијација за
историја на медицината - МАИМ;
Одлука за усвојување на Конкурсот за примање на волонтери и
демонстратори на Универзитетот;
Одлука за усвојување на Маркетинг план на Универзитетот;
Одлука за изедначување на партиципацијата на вонредните студенти
со партиципацијата на студентите кои студираат во квотата со
кофинансирање, кои се запишани во учебната 2008/09 на Факултетот
за информатика;
Одлука за плаќање на фактура од „Штип проект“ - Штип за изработка
на Детален урбанистички план за Геомагнетна опсерваторија;
Одлука за одбивање на Барањето поднесено од Кадриов Алејсин за
покривање на трошоците за втор циклус на студии;
Одлука за воведување на студиски програми за доквалификации
за добивање на наставни компетенции на Факултетот на природни
и технички науки на студиските програми по биологија, хемија,
математика и географија;
Одлука за студентите кои имаат 90 кредита од образованието од прва
и втора година да можат да се запишат во трета година;
Одлука за дополнување на Конкурсот за втор циклус на студии,
согласно со добиените акредитации за втор циклус.

Триесет и првата седница, што се одржа на 5.10.2009 година, ги
донесе следниве одлуки:
- Одлука за одобрена висина на средствата за користење на службени
мобилни телефони;
- Одлука за Предлог-мислења од Комисијата за финансирање,
инвестиции и развој;
- Одлука за потврдување на Предлог-одлуката бр. 2102-62/13 од
17.9.2009 година, донесена од Наставно-научниот совет на Педагошки
факултет;
- Одлука за потврдување на Предлог-одлуката бр. 2102-62/14 од
17.9.2009 година, донесена од Наставно-научниот совет на Педагошки
факултет;
- Одлука за усвојување на Барањето бр. 03-121/1-21 од 29.9.2009
година, поднесено од Педагошкиот факултет „Св. Кирил и Методиј“
- Скопје;
- Одлука по Барање од Бигорски манастир „Свети Јован Крстител“;
- Одлука за усвојување на Барањето бр. 0302-397/2 од 18.9.2009 година
поднесено од Национална установа Библиотека „Гоце Делчев“ - Штип;
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Одлука за усвојување на Конкурс за запишување на студенти на втор
циклус на универзитетски академски и специјалистички стручни
студии на студиските програми на Универзитетот во учебната 2009/10
година;
Одлука за потврдување на Предлог-одлуката бр. 1802-146/16 од
30.9.2009 година, донесена од Наставно-научниот совет на Земјоделски
факултет;
Одлука за исправка на техничка грешка во Студиска програма на
Земјоделски факултет;
Одлука за дополнителна испитна сесија;
Одлука за донирање на компјутерска опрема од Темпус ЈЕТ 4020-205
на партнерите во проектот;
Одлука за усвојување на Предлог-одлуката бр. 1802-146/15 од
30.9.2009 година, донесена од Наставно-научниот совет на Земјоделски
факултет;
Предлог-одлука за дополнување на Одлука за висина на надоместоците
што ги плаќаат студентите за образование и административни услуги
на Универзитетот.

Одлуките кои беа донесени на триесет и втората седница на
Ректорската управа (5.11.2009 година) беа следниве:
- Одлука за усвојување на студиските програми за организирање на трет
циклус на универзитетски студии (докторски студии) на Земјоделски
факултет;
- Одлука за усвојување на студиските програми за организирање на трет
циклус на универзитетски студии (докторски студии) на Факултетот за
природни и технички науки;
- Одлука за усвојување на студиските програми за организирање на трет
циклус на универзитетски студии (докторски студии) на Факултетот
по информатика;
- Одлука за усвојување на Предлог-мислење од Комисијата за финансии
инвестиции и развој;
- Одлука за покривање на трошоците за загревање на простор што го
користи Универзитетот во Националната установа Библиотека „Гоце
Делчев“ - Штип;
- Одлука за покривање на Иницијатива за формирање на Астрономска
опсерваторија на Универзитетот;
- Одлука за усвојување на предлог0мислењата од Комисијата за
издавачка дејност;
- Одлука за враќање на уплатени средства за партиципација на лицето
Горан Ѓерасимов, студент на Земјоделски факултет;
- Одлука за промена на стручниот назив во дипломата за прв циклус на
студии на Земјоделски факултет;
- Одлука за укинување на надоместокот што го плаќаат студентите за
повторно запишување на предмет (презапишување на предмет);

42

Годишен извештај

-

-

-

Одлука за усвојување на табела за висината на надоместоците за час
на договорно ангажираните професори;
Одлука за основање на Универзитетските стоматолошки клинички
центар во состав на Универзитетот;
Одлука на доц. д-р Јован Ананиев му се дозволува да одржува настава
на Факултетот за администрација и менаџмент на информатички
системи - Битола за време на викендите, бидејќи му е исполнет
законскиот фонд на часови на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип;
Одлука на проф. д-р Милан Илиевски му се дозволува да одржува
настава на Факултетот за бизнис и економија - Скопје за време на
викендите, бидејќи му е исполнет законскиот фонд на часови на
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип;
Одлука за покривање на трошоците за загревање на просторот што го
користи Универзитетот во ЈЗУ Клиничка болница - Штип;
Одлука за исправка на техничка грешка во Студиска програма од
2009/2010 година на Филолошки факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за формирање, целите, структурата
и активностите на ИТ академија во состав на Универзитетот;
Одлука за покривање на трошоците за загревање на простор што го
користи Универзитетот во „Црвен крст“ - Штип;
Одлука за усвојување на воспоставените автобуски линии на
Универзитетот;
Одлука за надомест на трошоци за вршење на препис на уверение за
завршени доквалификации на Педагошки факултет на Димова Сања
од Штип.

На триесет и третата седница на Ректорската управа беа донесени
вкупно пет одлуки:
- Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на прв
циклус на студии со возраст на 45 години;
- Одлука за просторно организирање на наставата за втор циклус
студии;
- Одлука за усвојување на Предлог-план за работа на Центарот за
е-учење на Универзитетот;
- Одлука за распоредување на дел од соработничкиот кадар на
Универзитетот;
- Одлука за усвојување на правила на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип.
Одлуките што беа донесени на триесет и четвртата седница на
Ректорската управа, одржана на 14.12.2009 година, беа следниве:
- Одлука за исправка на техничка грешка во Студиска програма по
турски јазик и книжевност од 2009/2010 на Филолошки факултет;
- Одлука за исправка на техничка грешка во Студиска програма
по македонски јазик и книжевност од 2009/2010 на Филолошки
факултет;
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Одлука за исправка на техничка грешка во Студиска програма за
втор циклус на Правен факултет;
Одлука за усвојување на Студиска програма на втор циклус на
универзитетски (академски) студии на факултетот за туризам и
бизнис логистика при Универзитетот;
Одлика за колективно користење на втор дел од годишниот одмор;
Одлука за ангажирање на проф. д-р Горги Николов Радуле на
Електротехничкиот факултет во насловно звање редовен професор;
Одлука за пролонгирање на заверување на прв семестар во учебната
2009/10;
Одлука за усвојување на Правилник за награди на Универзитетот;
Одлука по Барање од Општина Штип - Одделение за заштита и
спасување, бр. 0302-1577/1 од 17.11.2009 година;
Одлука за изменување и дополнување на Студиска програма за прв
циклус на студии на Факултет за музичка уметност;
Одлука за усвојување на правила за организирање на Студентски
парламент на единица на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
Одлука за усвојување на План за работа на ИТ центарот за 2010
година;
Одлука за усвојување на молба на Ангел Кулаков, студент на Правен
факултет;
Одлука за усвојување на правила за изработка на трудови (семинарски,
дипломски, специјалистички, магистерски и докторски) на единиците
на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип;
Одлука за усвојување на Стратегија/ Програма на Канцеларија за
кариера и развој;
Одлука за усвојување на ценовник за услуги од Катедрата за заштита
на растенија - Фитосанитарна лабораторија.
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IV.  Имотно-правни работи
Објект: Ректорат на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
              (поранешен Дом на АРМ)
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, ЈП „Исар“
– Штип достави Ситуација бр. 07-348/2/2 од 30.3.2009 година, на која
ориентационо се нанесени подземни инсталации (водовод и канализација),
што беа потребни за нормално извршување на работите.
Објект: Ресторан „Универзитетски клуб“
По извршената реконструкција на ресторанскиот дел во склопот на
зградата на Ректоратот, како и по увидот на финансиските акти – фактури
доставени од инвеститорот „Итал Мак Фурнир“ од Скопје, по барање на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип е направена проценка на вложени
средства од март 2009 год. од страна на вештото лице Павле Радојев.
Објект: Факултет за информатика
              (поранешен Работнички универзитет)
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и ДОО „Адис трејд – Фешан
кафе“ – Штип склучија Договор за деловно-техничка соработка бр. 03071316/1 од 5.9.2008 год. Предмет на овој Договор е давање на угостителска
услуга (храна и пијалаци) на студентите, вработените при Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип и на други лица кои ќе побараат угостителска услуга.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, ЈП „Исар“ –
Штип достави хидротехнички услови за приклучок бр. 0302-1407 од
13.10.2008 год.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип беше изработен
Основен проект бр. 0301-01/09 од 31.1.2009 год. за објект – Факултет за
информатика, изработен од ДУПП „Слемепроект“ ДОО – Штип.
Исто така, по барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип беше
изработен Изведбен проект бр. 0301-05/09 од 20.2.2009 год. за објект –
Факултет за информатика, изработен од ДУПП „Слемепроект“ ДОО –
Штип.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, ЈП „Исар“
– Штип достави Ситуација бр. 07-348/2/2 од 30.3.2009 година, на која
ориентационо се нанесени подземни инсталации (водовод и канализација),
што беа потребни за нормално извршување на работите.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип достави Известување бр. 05051057/1 од 11.8.2009 год. до ДОО „Адис трејд – Фешан кафе“ – Штип дека
во предвидениот рок треба да се исплати висината на заостанатиот долг.
Помеѓу Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и ДОО „Адис трејд
– Фешан кафе“ – Штип беше потпишан Анекс на Договор за деловнотехничка соработка бр. 0307-1359/1 од 7.10.2009 год. Според овој Анекс,
сите права и обврски по Договорот за деловно-техничка соработка бр.
0307-1316/1 од 5.9.2008 год. ги презема „Елите трејд“ ДООЕЛ – Штип,
кој е правен наследник на ДОО „Адис трејд – Фешан кафе“ – Штип.
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По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Агенцијата
за катастар на недвижности – Одделение за катастар на недвижности
издаде имотни листови бр. 4447, бр.23091 и бр. 80906 (со деловоден бр.131105/5210) од 2.12.2009 год., со кои е потврдено дека недвижностите
што се наведени во нив се дадени на користење на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип.
Објект:  Факултет за музичка уметност
          (Старо медицинско училиште)
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0308-204/1
од 13.2.2009 год. до Советот на Општина Штип, со цел да се направат измени
во Одлуката за давање на користење на недвижни имоти во сопственост на
Општина Штип, бр. 0701-2115/1 од 2.6..2007 год., со што би се отстапиле
на користење објектот во дворот на зградата евидентиран во ПЛ бр. 1695,
лоциран на КП бр. 8244, во КО Штип 2 и објектот на детската градинка,
евидентиран во ПЛ бр. 1695, лоциран на КП бр. 8242, во КО Штип 2.
Објект:  Факултет за медицински науки
Универзитетскиот сенат при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
на својата 21. седница, одржана на 15.6.2009 год., донесе Одлука бр. 0701817/7 од 19.6.2009 год. за формирање на Универзитетска поликлиника и
Универзитетски клинички центар во состав на Универзитетот.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, беше изработен
Основен со изведбен проект, тех. бр. 02/2009 од јуни 2009 год., за објектот
– Нов блок и амфитеатар на Факултетот за медицински науки од страна на
ТДПИК „Прима инженеринг“ ДОО – Скопје.
Објект:  Универзитетски стоматолошки клинички центар
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Советот на
Општина Штип донесе Одлука за давање на користење недвижен имот во
сопственост на Општина Штип, бр. 0701-2679/1 од 31.10.2008 год. Со оваа
Одлука на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип му се даде на користење
дел од објектот на СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип, што ќе го користи
до обезбедување на сопствени простории за непречено одвивање на својата
дејност.
Согласно со горенаведената Одлука за давање на користење недвижен
имот бр. 0701-2679/1 од 31.10.2008 год., беше изготвен Записник бр. 0308590/1 од 6.5.2009 год. за извршено примопредавање на дел од објектот на
СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Агенцијата за
катастар на недвижности – Одделение за катастар на недвижности издаде
Имотен лист бр. 2085 со деловоден бр. 13-1105/сл. од 15.9.2009 год. со
што се потврди дека наведените недвижности се во сопственост на Р.
Македонија, а се дадени на користење на СОУ „Димитар Мирасчиев“ –
Штип.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Советот на
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Општина Штип донесе Одлука за давање на користење недвижен имот во
сопственост на Општина Штип, бр. 0701-3077/1 од 18.9.2008 год. Со оваа
Одлука на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип му се даде на користење
преостанатиот дел од објектот на СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип.
Објект:  Административна зграда (ПУ во Ново Село)
Комисијата од Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, согласно со
Решението бр. 0801-179/1 од 6.2.2009 год., изготви Записник бр. 03081913/1 од 11.2.2009 год. за примопредавање на објект во Ново Село во
состав на ОУ „Ванчо Прке“ – Штип.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип беше
изработен Основен со изведбен проект, бр. 0301-14/09 од 9.6.2009 год.,
за објект – Основно училиште во Ново Село - Штип, изработен од ДУПП
„Слемепроект“ ДОО – Штип.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Локалната
самоуправа на Општина Штип – Одделение за урбанизам и заштита на
животната средина издаде Извод од урбанистичкиот план на објектот –
Подрачно училиште во Ново Село бр.1001-16/612 од 10.11.2009 година,
што беше потребен за регулирање на имотно-правните односи и за
добивање на потребната документација за градба.
Исто така, по Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип,
Агенцијата за катастар на недвижности – Одделение за катастар на
недвижности издаде имотни листови бр. 23008 и бр. 23009 со деловоден
бр. 13-1105/5919 од 25.12.2009 год. со што се потврди дека наведените
недвижности се дадени на користење на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип беше изработен
Геодетски елаборат за нумерички податоци бр. 268/09 од 24.11.2009 год. и
Геодетски елаборат за нумерички податоци бр. 268/09-1 од 24.11.2009 год.
од страна на ТП „Геопремери“ – Штип.
Објект: Педагошки факултет и
Факултет за природни и технички науки (Кампус 2)
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип беше изработен
Геодетски елаборат за нумерички податоци, бр. 122/08 од 6.10.2008 год. и
архивски бр. 09-1009/357 од 13.11.2008 год., од страна на ТП „Геопремери“
– Штип.
Исто така, по Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
беше изработен Основен проект – Надградба на Педагошкиот факултет,
Земјоделскиот факултет и Факултетот за природни и технички науки, бр.
0301/44 од 17.12.2008 год., изработен од ДУПП „Слемепроект“ ДОО –
Штип.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, ЈП „Исар“
– Штип достави Ситуација бр. 07-348/2/2 од 30.3.2009 година, на која
ориентационо се нанесени подземни инсталации (водовод и канализација),
што беа потребни за нормално извршување на работите.
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По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип беше изработен
Основен проект за пренапонска заштита со тех. бр. 126/6 од мај 2009 год.
и Основен проект за видеонадзор со тех, бр. 127/6 од мај 2009 год., и двата
се изработени од страна на ДП „Пела проект“ ДООЕЛ – Скопје.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0302-824/1
од 17.6.2009 год. до Советот на Општина Штип да дозволи максимална
висина на зградата на Педагошкиот факултет и Факултетот за природни
и технички науки од 20 м до венец, со што би се задоволиле потребните
пропишани со нормативи (стандардите).
Согласно со потребата за обезбедување просторни услови за
непречено одвивање на наставата, Универзитетот утврди План за
инвестирање во градење на објекти во Кампус 2. Поради тоа се направи
увид во катастарските парцели што се наоѓаат околу Кампус 2 и се утврди
дека за истите се појавуваат повеќе сопственици. Затоа, Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0302-1192/1 од 10.9.2009 год.
до Локалната самоуправа на Општина Штип да обезбеди катастарски
парцели што ќе се доделат на сопствениците како соодветна замена за
нивните парцели околу Кампус 2, со што Универзитетот ќе може да
започне со проектот за заокружување на Кампус 2 за непречено одвивање
на наставата на студентите.
На ден 9.10.2009 год. се направи Записникот за примопредавање на
системот за климатизација и вентилација во лабораториите на Факултетот
за природни и технички науки, при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
Со овој Записник се констатира дека е возможно примопредавање на
Системот во исправна состојба. Од моментот на потпишувањето на овој
документ, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип је презема целосната
одговорност врз Системот за климатизација и вентилација.
Објект: Правен факултет – Oпштина Кочани
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и ДООЕЛ „Мартас“ – Кочани
склучија Договор за деловно-техничка соработка бр. 0307-70/1 од
22.1.2009 год., со што ДООЕЛ „Мартас“ – Кочани се обврзува да дава
угостителска услуга (храна и пијалаци) на студентите, вработените при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и на други лица кои ќе побараат
угостителска услуга.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Друштвото за телекомуникации, производство, трговија и услуги „Медиа поинт“ ДООЕЛ - Кочани
склучија Договор за деловно-техничка соработка бр. 0307-1130/1 од
15.9.2009 год. со што Универзитетот се обврзува да ѝ дозволи на „Медиа
поинт“ поставување на една монтажна метална конструкција каде ќе се
инсталира опрема за безжичен пристап на Интернет.
Објект: Стара касарна – Општина Кочани
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Владата на Р.
Македонија донесе Одлука бр. 19-199/1 од 20.1.2009 год. за престанок и
за давање на трајно користење на недвижен имот на Универзитетот „Гоце
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Делчев“ – Штип. Со оваа Одлука објектот „Стара Касарна“ лоциран на
КП бр. 11594 во КО Кочани е доделен на трајно користење без надоместок
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Оваа Одлука беше објавена во
„Службен весник на Р. Македонија“ бр. 16/09 од 4.2.2009 год. и влезе во
сила ден по објавувањето.
Согласно со Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
недвижен имот бр. 19-199/1 од 20.1.2009 год.. ректорот на Универзитетот,
проф. д-р Саша Митрев, донесе Решение бр. 0801-137/1 од 30.1.2009 год.
за назначување Комисија за примопредавање на објектот Стара касарна
во Кочани.
Комисијата за примопредавање на објектот Стара касарна во Кочани
изготви Записник бр. 0204-330/1 од 5.3.2009 год. од извршениот прием и
предавање на недвижен имот.
Објект:  Спортска сала
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање до ЕВН
Македонија АД – Скопје бр. 0302-264/1 од 26.2.2009 год. за согласност за
приклучување на дистрибутивната мрежа.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Агенцијата за млади и спорт
и Министерството за образование и наука потпишаа Анекс на Договор за
инвестирање во изградба на Спортска сала „Јордан Мијалков“ во Општина
Штип, бр. 0307-289/1 од 2.3.2009 год.
Согласно со потребата за изградба на веќе започнатата Спортска
сала во населба „Сењак“ – Штип, Универзитетот поднесе Барање бр.
0302-329/1 од 4.3.2009 год. до ЈП „Исар“ – Штип да издаде Решение за
хидротехничките услови и да постави приклучок за водовод и канализација
за објектот.
Согласно со претходно наведеното Барање бр. 0302-329/1 од 4.3.2009
год. ЈП „Исар“ – Штип достави Начелна согласност бр. 0702-326/2 од
16.9.2009 год. во која се наведени хидротехничките услови за приклучок
на водоводната и канализационата мрежа на Спортската сала во населба
Сењак – Штип.
ЕВН Македонија АД – Скопје на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип му издаде Решение бр. 11-55/437 од 27.3.2009 год. за согласност за
приклучување на дистрибутивната мрежа. Со ова Решение беа утврдени
начинот и условите за приклучување на електродистрибутивната мрежа
на ЕВН Македонија.
Секторот за логистика и недвижности при Министерството за одбрана
на Р. Македонија достави Записник бр. 17/6-554/2 од 2.4.2009 год. и Наш бр.
0308-395/2 од 25.3.2009 год. за извршено предавање на недвижен имот. Со
овој Записник, земјиштето лоцирано на КП бр. 899/2 во ПЛ бр. 1028, КО
Штип 1 е предадено на користење на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип беше изработен
Основен проект – Спортска сала за мали спортови со тех. бр. 47-07/2002 и
архивски бр. 12/09 од 5.5.2009 год. од страна на ДИТУ „Конструкта“ ДОО
– Скопје.
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Министерството за животна средина и просторно планирање достави
Решение бр. 11-3836/2 од 20.5.2009 год. до Агенцијата за млади и спорт.
Со ова Решение Управата за животна средина го одобрува Елаборатот за
проценка на влијанието врз животната средина бр. 11-3836/2 за изградба
на „Спортска сала за мали спортови“ во населба Сењак во Општина Штип.
Дирекцијата за заштита и спасување при Владата на Р. Македонија
достави Согласност бр. 10-2213А/2 од 12.8.2009 год. до Агенцијата за
млади и спорт. Согласноста се однесува на Елаборатот за заштита од
пожар за објектот „Спортски сали за мали спортови“.
Електронска комуникациска мрежа
Градоначалникот на Општина Штип поднесе Барање бр. 08-1134/1
од 20.5.2009 год. - на доставената ситуација да се нанесат подземните
инсталации, што ги има поставено Универзитетот во коритото на р.
Отиња, како и длабочината на која се наоѓаат истите.
Согласно со претходно наведеното Барање бр. 08-1134/1 од 20.5.2009
год. Универзитетот достави Ситуација до градоначалникот на Општина
Штип, бр. 0302-700/2 од 26.5.2009 год., на која беа нанесени подземните
оптички инсталации што ги има поставено Универзитетот во коритото на
р. Отиња.
Недвижен имот во КО Амзибегово и КО Пеширово –
Свети Николе
За нормално функционирање на дисперзираните студии на
Земјоделскиот факултет во Свети Николе и професионално извршување
на својата дејност, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип продолжи со
своите активности и во текот на 2008/09 година.
Така, по барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, од страна
на ДГУ „Геопрем“ ДООЕЛ Струмица, беше изработен Геодетски елаборат
за нумерички податоци за локациски услови, за КО Пеширово, Општина
Свети Николе, со бр. 03-200 од 18.9.2008 год. и заверено под бр. 12094/135 од 21.11.2009 год.
Универзитетот поднесе Барање бр. 0308-1524/1 од 28.10.2008 год. до
Секторот за урбанизам при Општина Свети Николе за издавање на Извод
од Урбанистички план.
Согласно со претходно наведеното Барање бр. 0308-1524/1 од
28.10.2008 год., градоначалникот на Општина Свети Николе достави
Известување до Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, дека една од
катастерските парцели (КП бр. 1445/1, КО Пеширово) не е во состав на
планските опфати на важечките урбанистички планови.
За потребите на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, од страна
на Факултетот за природни и технички науки беше изработен Елаборат
бр. 0212-147/579 од 12.12.2008 год. за геолошко-хидрогеолошките
карактеристики на КО Пеширово, Општина Свети Николе.
Заради потребата од изградба на два објекти во КО Пеширово, Свети
Николе и тоа еден објект за изведување на настава со лабораторија и друг
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кој ќе служи како магацински простор за складирање на житни култури,
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0302-55/1 од
14.1.2009 год. до Агенцијата за просторно планирање на Р. Македонија
за изработка на Урбанистички проект и ревизија на истиот за претходно
споменатата КП бр. 1445/1, КО Пеширово.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0308-129/1
од 29.1.2009 год. до Министерството за животна средина и просторно
планирање за издавање на Услови за планирање на просторот.
Подрачното Одделение за заштита и спасување при Владата на
Р. Македонија достави Решение бр. 08-46/1 од 3.4.2009 год. со кое
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип се задолжува да изготви Проект
за заштита од пожари, за објектот - Магацински простор за складирање
на житни култури, заради спречување и отстранување на опасностите од
пожар.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Ургенција бр. 0308129/2 од 16.4.2009 год. до Министерството за животна средина и просторно
планирање во врска со Барањето бр. 0308-129/1 од 29.1.2009 год. за
издавање на Услови за планирање на просторот, бидејќи и по истекот на
два и пол месеци, немаше повратен одговор.
На извршените телефонски контакти со Секторот за просторно
планирање при Министерството за животна средина и просторно
планирање, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип ги достави потребните
документи со акт бр. 0308-129/3 од 30.4.2009 год. за издавање на услови за
планирање на простор.
Согласно со Ургенцијата бр. 0308-129/2 од 16.4.2009 год. за издавање
на Услови за планирање на просторот, Секторот за просторно планирање
при Министерството за животна средина и просторно планирање достави
допис до Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, бр.15-3584/2 од 4.5.2009
год., со образложение дека Универзитетот треба да се обрати до Агенцијата
за планирање на просторот, бидејќи таа ги изработува Условите за
планирање на просторот, додека Министерството, пак, издава Решение за
Услови за планирање на просторот.
На целосно спроведената постапка, Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип и Агенцијата за планирање на просторот – Скопје потпишаа
Договор бр. 0307-778/1 од 9.6.2009 год. и бр. 0307-1187 од 29.5.2009 год.
Предмет на овој Договор е изработка на Елаборат за услови за планирање
на просторот на Урбанистички проект во КО Пеширово, Општина Свети
Николе.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Секторот
за просторно планирање при Министерството за животна средина и
просторно планирање достави Решение за Услови за планирање на
просторот бр.15-3584/4 од 23.9.2009 год.
Исто така, по Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип беше
изработен Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога за КО
Пеширово со бр. 03-98 од 8.5.2009 год. и заверено под број 1209/89 од
18.5.2009 год.
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Недвижен имот во Суитлак – Штип (Ботаничка градина),
с. Таринци – Штип (Опитен центар) и
с. Лакавица – Штип (Опитен центар)
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање до
Министерството за образование и наука бр. 0302-1071/1 од 13.8.2009
год. за преотстапување на правото на користење на земјоделски и
други површини, што не се во функција на ЈП Македонски шуми, а кои
Земјоделскиот факултет би ги ставил во функција на практичната настава,
како и за одредени производни и апликативни дејности.
Објект: Геомагнетна опсерваторија
Согласно со потребите на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за
формирање на Геомагнетната опсерваторија, активностите околу овој
објект продолжија и во текот на 2008/2009 година.
Советот на Општина Карбинци на седницата одржана на 31.10.2008
год. донесе Одлука бр. 0701-1206/8 од 31.10.2008 год. за започнување на
постапка за изработка на Урбанистички план за изменување и дополнување
на ДУП за Рекреативен центар „Плачковица“.
Согласно со Одлука бр. 0701-1206/8 од 31.10.2008 год., Општина
Карбинци и Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип склучија Договор
бр. 0307-1616/1 од 20.11.2008 год. за започнување на градба на објект
Геомагнетна опсерваторија, без одобрение за градба.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Локалната
самоуправа на Општина Карбинци – Одделение за урбанизам, комунални
работи и заштита на животната средина издаде Извод од Урбанистичкиот
план бр. 0906-1463/2 од 11.12.2008 год. Овој Извод беше потребен за
регулирање на имотно-правните односи и за добивање на потребната
документација за градба на објектот.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање до Владата на
Р. Македонија бр.0302-1501/4 од 26.12.2008 год. за започнување постапка
за доделување на право на користење, односно недвижноста – КП бр.20/1/1
лоцирана во м.в. „Изворот“ и м.в. „Рамнак“, во КО Вртешка, да бидат
запишани на име на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање за мислење
бр. 0302-570/1 од 4.5.2009 год. до Министерството за финансии за
да објаснат кои постапки треба да ги преземе Универзитетот за да се
додели земјиштето (пасиште), што треба да се урбанизира за изградба на
Геомагнетната опсерваторија.
Согласно со претходно наведеното Барање бр. 0302-570/1 од
4.5.2009 год., Управата за имотно-правни работи при Министерството за
финансии – Скопје достави Мислење бр. 25-Сл. од 7.5.2009 год. во кое беа
образложени постапките што треба да ги преземе Универзитетот.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип беше изработен
Геодетски елаборат бр. 167/09 од 11.8.2009 год. за ажурирана геодетска
подлога, за КО Вртешка од страна на ТП „Геопремери“ – Штип.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Општината
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Карбинци поднесе Барање бр. 0930-260/2 од 29.10.2009 год. до
Министерството за животна средина и просторно планирање за издавање
на мислење заради утврдување потреба од спроведување постапка за оцена
на влијанието врз животната средина.
Согласно со претходно наведеното Барање бр. 0930-260/2 од
29.10.2009 год., Управата за животна средина при Министерството за
животна средина и просторно планирање – Скопје, достави Мислење бр.
11-9579/2 од 3.11.2009 год. со образложение дека не треба да се изработува
Елаборат за оцена на влијанието врз животната средина, бидејќи таквиот
тип на објекти не претставуваат загадувачи.
Согласно со Одлуката на Советот на Општина Карбинци, бр. 07011206/8 од 31.10.2008 год., за започнување на постапка за изработка на
Урбанистички план за изменување и дополнување на ДУП за Рекреативен
центар „Плачковица“ и Договорот за започнување на градба на објект
Геомагнетна опсерваторија, бр. 0307-1616/1 од 20.11.2008 год., на КП
бр. 194 и КП бр. 222, Универзитетот покрена постапка за изградба
на Геомагнетната опсерваторија. Поради тоа, Универзитетот поднесе
Барање бр. 0302-562/1 од 30.4.2009 год. до Подрачното Министерство
за земјоделство, шумарство и водостопанство – Штип, до директорот
на Шумската полиција во Штип, до ЈП за стопанисување со шуми Македонски шуми, подружница „Серта“ – Штип и до Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство – Скопје, со цел воздржување
од какви било активности (сечење и маркирање) на шумата која се наоѓа
на претходно наведените парцели.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип од страна на ЈП
„Штип проект“ – Штип, беше изработена Државна урбанистичка планска
документација за Геомагнетната опсерваторија на дел од локалитетот
„Плачковица“, КО Вртешка, Општина Карбинци со тех, бр. 11/2009 од
август 2009 год.
Недвижен имот во Општина Струмица
Постапувајќи по Барањето за измена и запишување на правото
во Катастарот на недвижностите за КО Струмица, поднесено од
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Државниот завод за геодетски
работи – Одделение за премер и катастар – Струмица донесе Решение
бр. 1205-1731/2 од 1.7.2008 год. со кое барањето на Универзитетот се
уважува, односно корисник на целокупниот недвижен имот во Имотен
лист бр. 9439, КО Струмица е Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 03021403 од 25.3.2008 год. до Министерството за внатрешни работи на Р.
Македонија, да даде стручно Решение за исклучувањето од главниот пат
кој води кон с. Дабиле со поставување на сигнализација заради поголема
безбедност на учесниците во сообраќајот.
Согласно со претходно наведеното Барање бр. 0302-1403 од 25.3.2008
год., Министерството за внатрешни работи, Сектор за внатрешни работи
– Струмица достави Одговор на барање бр. 27.9-8768/1 од 14.10.2008
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год. со образложение дека за поголема безбедност на учесниците во
сообраќајот потребно е да се поднесе барање со предлог и сообраќаен
проект за сообраќајно решение до Општина Струмица, која во согласност
со законските надлежности и Урбанистичкиот план треба да изврши
измени на режимот на сообраќајот.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0302399/1 од 26.3.2009 год. до Општина Струмица - Сектор за урбанизам,
комунални работи, заштита на животната средина и ЛЕР одделение за
урбанизам, како и до градоначалникот на Општина Струмица за да дадат
стручно решение за исклучувањето и вклучувањето на главниот пат кој
води од Струмица кон с. Дабиле и обратно, со поставување на некаква
сигнализација (лежечки полицаец, семафор, проширување на патот или сл.).
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0302501/1 од 21.4.2009 год. и до Агенцијата за државни патишта за давање
на стручно решение за исклучување и вклучување од транзитниот дел на
магистралниот пат М-6 кон објектите на Универзитетот.
Согласно со претходно наведеното Барање бр. 0302-501/1 од 21.4.2009
год. Агенцијата за државни патишта – Скопје достави Известување бр. 091538/2 од 12.5.2009 год. со кое даде насоки за понатамошните постапки во
врска со наведеното Барање.
Државното правобранителство на Р. Македонија достави допис од
18.11.2009 год. преку кој го известува Универзитетот дека министерот
за финансии, преку Комисијата за одлучување по барањата за
денационализација со седиште во Општина Струмица, има донесено
решенија со кои на барателите им се враќа во сопственост недвижен имот
чиј корисник е Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
Согласно со претходно наведениот Допис од 18.11.2009 год.,
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип достави Известување бр. 0302-118/3
од 20.11.2009 год. до Државното правобранителство на Р. Македонија за
подрачје Струмица со наведување на причините поради кои решенијата
со кои земјоделското земјиште е дадено на барателите во целост се
неосновани.
Нови објекти – Струмица
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Министерството
за транспорт и врски – Секторот за документирање и управување со
градежното земјиште достави Решение за локациски услови бр. 18 Уп768/6 од 8.1.2008 год. со што се издаваат локациски услови за изградба на
објект за изведување на настава – училници и Решение за локациски услови
бр. 18 Уп-655/6 од 08.01.2008 год. со што се издаваат локациски услови за
изградба на магацин за складирање на земјоделски производи, што треба
да се градат во рамките на Земјоделскиот факултет во Струмица.
Факултетот за природни и технички науки при Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип, за потребите на Универзитетот, изготви Елаборат
бр. 1003-371 од 31.1.2008 година за геолошко-хидрогеолошките
карактеристики на Парцела 4 (источно од Струмица).
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Секторот за инспекциски надзор - Општина Струмица достави
Допис бр. 20-172/2 од 8.2.2008 год. со кој го поканува Универзитетот
во седиштето на Општина Струмица, заради увид во документацијата за
градба.
Согласно со претходно наведениот допис бр. 20-172/2 од 8.2.2008 год.,
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип испрати Известување бр. 0302-436
од 13.2.2008 год. до Секторот за инспекциски надзор - Општина Струмица
со образложение дека постапката за изградба на новите објекти оди преку
Министерството за транспорт и врски од кое имаме добиено Решение за
локациски услови бр. 18 Уп-768/6 и бр. 18 Уп-655/6 од 8.1.2008 год.
Секторот за инспекциски надзор - Општина Струмица достави
Известување бр. 20-172/5 од 25.2.2008 год. со што се известува
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип да достави Одобрение за градба
на новите објекти, бидејќи во спротивно истите ќе бидат разрушени од
страна на Одделението за извршување.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0306514/2 од 27.2.2008 год. до Министерството за транспорт и врски, Сектор
за документирање и управување со градежно земјиште. Со ова Барање
Универзитетот побара да му се издаде Одобрение за градење на магацин
за складирање на земјоделски производи и земјоделска механизација и
Одобрение за градење на објект за изведување на настава (училници).
Согласно со Жалбата што ја поднесе Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип, Министерството за транспорт и врски – Скопје достави Решение
бр. 24-451/4 од 13.3.2008 год. со што се поништува Заклучокот бр. 20172/4 од 19.2.2008 год. на овластениот градежен инспектор на Општина
Струмица за рушење на новите градби на Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип, со образложение дека Решението за отстранување на градба бр.
20-172/3 од 19.2.2008 год. е неправилно.
Во врска со постапката за издавање на Одобрение за градење на
градителот Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, градоначалникот на
Општина Струмица донесе Решение бр. 16-652/5 од 28.3.2008 год. за
утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежно
земјиште за изградба на објекти во КО Струмица.
Министерството за транспорт и врски, решавајќи по Барањето на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип со број 0302-551 од 4.3.2008 год.
издаде Одобрение за градење бр. 18 Уп-234/14 од 7.4.2008 год. со што на
градителот Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип му се одобрува градење
на градбата „Магацин за складирање на земјоделски производи“ што треба
да се гради во рамките на Земјоделскиот факултет во Струмица.
Министерството за транспорт и врски, решавајќи по Барањето на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип со број 0302-550 од 4.3.2008 год.
издаде Одобрение за градење бр. 18 Уп-235/15 од 10.04.2008 год. со што на
градителот Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип му се одобрува градење
на градба за изведување на настава – училници што треба да се гради во
рамките на Земјоделскиот факултет во Струмица.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и ЕВН Електростопанство
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на Македонија склучија Договор за приклучок на дистрибутивна мрежа
бр. 0307-573 од 7.3.2008 год. Предмет на овој договор е изведување на
приклучок на електродистрибутивниот систем во м.в. Крива Река, КО
Струмица.
ЕВН Македонија АД Скопје, Електро - Струмица донесе Решение
бр. 08-195/1 од 29.3.2008 год. Со ова Решение на Земјоделскиот факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип му се издава согласност за
приклучување на електродистрибутивна мрежа на Електростопанство на
Македонија АД, Скопје.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање за пуштање по
напон бр. 0307-1544/1 од 30.10.2008 год. до ЕВН Македонија АД, Скопје.
Агроефодија – Струмица
Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип на
својата 21. редовна седница, одржана на 26.1.2009 год., донесе Одлука
бр. 0901-107/4 од 29.1.2009 год. за поднесување на Барање за спогодбено
раскинување на Договорот за деловно-техничка соработка бр. 0307-625
од 28.5.2002 год. склучен помеѓу ЈНУ Институт за јужни и земјоделски
култури – Струмица и „Интерком ЕПЕ“ – „Агроефодија“ – Солун, Р.
Грција.
Согласно со горенаведената Одлука бр. 0901-107/4 од 29.1.2009 год.,
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0302-Сл. од
2.2.2009 год. до „Интерком ЕПЕ“ – Солун, Р. Грција, и „Агроефодија“
– Струмица за спогодбено раскинување на Договорот за деловнотехничка соработка бр. 0307-625 од 28.5.2002 год. со образложение дека
ЈНУ„Институт за јужни и земјоделски култури – Струмица се спои со
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и целокупниот движен и недвижен
имот на Институтот стана сопственост на Универзитетот и на тој
простор се организираат уписи и настава на студентите кои студираат на
Земјоделскиот факултет, Економскиот факултет, Педагошкиот факултет
и Факултетот за информатика, што се организирани како Кампус во
Струмица.
Бидејќи претходниот објект повеќе не одговара на намената за која
е изграден (трговија и производство), се поднесе Барање бр. 0302-Сл. од
2.2.2009 год. за спогодбено раскинување на напред наведениот Договор.
Согласно со претходно наведеното Барање бр. 0302-Сл. од 2.2.2009
год. „Интерком ЕПЕ“ – Солун, Р. Грција, и „Агроефодија“ – Струмица
доставија Известување бр. 08/09 од 10.3.2009 год. со образложение дека
се согласни да формираат заедничка комисија која ќе изврши проценка
на целокупниот имот со кој располага Интерком ЕПЕ Агроефодија, а
потоа да ги наведат условите под кои ќе бидат согласни спогодбено да
го раскинат Договорот за деловно- техничка соработка бр. 0307-625 од
28.5.2002 год.
Во март 2009 год. Комисијата при Универзитетот составена од тројца
вешти овластени проценители, лицата дип. град инж. Павле Радојев, дип.
град инж. Тони Лазаров и дип. град инж.. Тони Јовев, изработи Проценка
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на вредност на деловен објект – хала со магацин во м.в. Крива Река, КО
Струмица.
Универзитетскиот сенат на својата 21. редовна седница, одржана на
15.6.2009 год., донесе Одлука бр. 0701-817/3 од 18.6.2009 год. за усвојување
на проценка на вредноста на деловен објект на ДОО „Агроефодија“ –
Струмица.
Согласно со горенаведената Одлука бр. 0701-817/3 од 18.6.2009 год.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип достави Известување бр. 0302-861/1
од 19.6.2009 год. до „Интерком ЕПЕ“ – Солун, Р. Грција, и „Агроефодија“
– Струмица со образложение дека Универзитетот ја прифаќа вредноста
на деловниот објект наведена во Проценката на вештите лица, но истото
треба да го сторат и тие за да може висината на вредноста на деловниот
објект да биде исплатена од страна на Универзитетот.
Согласно со горенаведеното Известување бр. 0302-861/1 од
19.6.2009 год. Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип доби допис од ДОО
„Агроефодија“ – Струмица со приемен бр. 0302-1225/1 од 15.9.2009 год.
во кој даваат образложение зашто не ја прифаќаат висината на вредноста
на деловниот објект наведена во Проценката на вештите лица и притоа
наведуваат друга вредност која за нив е прифатлива и е услов за спогодбено
раскинување на Договорот за деловно-техничка соработка бр. 0307-625
од 28.5.2002 год.
Согласно со Дописот од ДОО „Агроефодија“ – Струмица со приемен
бр. 0302-1225/1 од 15.9.2009 год., Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
достави Известување бр. 0302-1225/2 од 19.9.2009 год. до „Интерком
ЕПЕ“ – Солун, Р. Грција - „Агроефодија“ – Струмица во кое ги наведе
причините поради кои не отстапува од усвоената проценка на вредноста на
деловниот објект, а една од тие причини е и висината на заостанат долг кој доколку не се плати - Универзитетот ќе поднесе тужба до надлежниот
суд за плаќање на истиот.
Објект: Електротехнички факултет во Општина Радовиш
Заради обезбедување на соодветни услови и квалитет во наставата,
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0308-47/1 од
13.1.2009 год. до Владата на Р. Македонија за отстапување на користење
дел од објект лоциран на ПЛ бр. 1780 во КО Радовиш.
Согласно со горенаведеното Барање бр. 0308-47/1 од 13.1.2009 год.
Владата на Р. Македонија достави Известување бр. 19-2215/1 од 18.6.2009
год. дека Барањето е прифатено, но нема да постапува по истото сè додека
не се произнесе и Советот на Општина Радовиш.
Објект: Дисперзирани студии во Општина Кавадарци
Во учебната 2008/2009 година Факултетот за природни и технички
науки, како и Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип отворија дисперзирани студии во Општина Кавадарци.
За нормално и непречено одвивање на наставата во Општина
Кавадарци, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Земјоделско-
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шумарскиот центар „Ѓорче Петров“ – Кавадарци склучија Договор за
деловно–техничка соработка бр. 0307-1743/1 од 9.12.2008 год. Предмет на
овој Договор е користење на простор во Земјоделско-шумарскиот центар
„Ѓорче Петров“ – Кавадарци за потребите на студентите и професорите
од Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Агенцијата
за катастар на недвижности, Одделение за катастар на недвижности –
Кавадарци, издаде копија од Катастарски план бр. 1207/621 од 30.4.2009
год., за КП бр. 10148/2 во КО Кавадарци.
Исто така, по Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип,
Агенцијата за катастар на недвижности, Одделение за катастар на
недвижности – Кавадарци, издаде Уверение бр. 1215-175/2 од 4.5.2009 год.
за историски преглед на извршените запишувања за КП бр. 10148/2 , КО
Кавадарци – град.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип беше изработен
Геодетски елаборат за нумерички податоци за КО Кавадарци, бр. 03-188
од 8.5.2009 год. од страна на Трговското друштво за геодетски работи
„Биро за премер“ ДОО – Кавадарци.
Управата за имотно-правни работи при Министерството за финансии
достави Мислење бр. 19-2215/2 од 28.5.2009 год. во врска со Барањето
на Универзитетот за давање на користење недвижен имот – три ката од
објект – Ученички дом „Крсте П. Мисирков“, со образложение дека за
престанок и давање на користење на недвижен имот одлучува Владата
на Р. Македонија, а во конкретниот случај, во поглед на недвижен имот,
треба да се произнесе и Министерството за образование и наука.
Согласно со Барањето на Универзитетот за давање на користење
недвижен имот - три ката од објект – Ученички дом „Крсте П. Мисирков“,
Општина Кавадарци достави Согласност бр. 08-2055/1 од 4.6.2009 год. со
која во потполност се согласуваат објектот – Ученички дом „Крсте П.
Мисирков“ да биде даден на користење на Универзитетот.
Исто така, и Министерството за образование и наука, согласно со
Барањето на Универзитетот за давање на користење недвижен имот, три
ката од објект, Ученички дом „Крсте П. Мисирков“ Општина Кавадарци,
достави Мислење бр. 12-3449/2 од 12.6.2009 год. со кое дава позитивен
став за претходно наведеното Барање.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Владата на Р.
Македонија донесе Одлука бр. 19-2215/1 од 30.6.2009 год. за престанок и
за давање на користење на недвижен имот. Со оваа Одлука на дотогашниот
корисник – Ученички дом „Крсте П. Мисирков“ – Кавадарци му престана
користењето на недвижен имот – дел од објект лоциран на КП бр. 10148/2,
во КО Кавадарци 2 и истата се дава на трајно користење на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип. Оваа Одлука беше објавена во „Службен весник
на Р. Македонија“ бр. 83/09 од 3.7.2009 година и влезе во сила наредниот
ден од објавувањето.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип изготви Записник бр. 03081005/1 од 9.7.2009 год. од извршениот прием и предавање на недвижен
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имот на објектот - Ученички дом „Крсте П. Мисирков“ – Кавадарци.
Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на
недвижности – Кавадарци, издаде Потврда бр. 1112-1780/2 од 27.8.2009
год. за запишување на промена во катастарот на недвижностите. Со овој
акт корисник на недвижностите во КО Кавадарци – град е Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Агенцијата
за катастар на недвижности – Одделение за катастар на недвижности –
Кавадарци, издаде копија од Катастарски план бр. 1106-1090 од 15.9.2009
год. за КП10148/2 во КО Кавадарци – град.
Објект:  Технолошко-технички факултет во Општина Пробиштип
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Друштвото за производство
„Весна – Сап“ ДОО – Скопје склучија Договор за користење на
недвижности без надомест бр. 0307-1245/1 од 15.8.2008 год. Со овој
Договор недвижноста на која правото на сопственост го има „Весна –
Сап“ ДОО – Скопје се дава на користење на Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип.
Објект: Факултет за туризам и бизнис логистика
          во Општина Гевгелија
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Владата на Р.
Македонија донесе Одлука бр. 19-2204/1 од 19.5.2009 год. за престанок
и за давање на трајно користење на недвижен имот. Со оваа Одлука на
Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижен имот
лоцирани на КП бр. 6727 во КО Гевгелија и се даваат на трајно користење
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Оваа одлука беше објавена во
„Службен весник на Р. Македонија“ бр. 65/09 од 26.5.2009 година и влезе
во сила наредниот ден од објавувањето.
Објект:  Средно училиште „8 Септември“ – Скопје
Во учебната 2008/2009 година Факултетот за туризам и бизнис
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип отвори дисперзирани
студии за насоката Бизнис логистика во Општина Скопје.
Согласно со потребите на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за
нови простории во кои ќе се одвива наставата на дисперзираните студии,
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0302-1338/1 од
10.9.2008 год. до Министерството за транспорт и врски за преотстапување
на правото на користење на градежно земјиште во КО Скопје.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип беше изработен
Геодетски елаборат за нумерички податоци бр. 393-02 од 12.12.2008 год.
од страна на ДГР „Геобиро В-Б“ ДОО Велес.
Министерството за транспорт и врски – Сектор за документирање
и управување со градежно земјиште достави Известие. бр. 20-8549/08 од
24.12.2008 год.. во врска со горенаведеното Барање бр. 0302-1338/1 од
10.9.2008 год.
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Согласно со Барањето за преотстапување на правото на користење
на површини – земјиште во сопственост на Р. Македонија, Владата на Р.
Македонија достави Акт бр. 19-4605/1 од 26.12.2008 год. до Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип со известување дека е одложено разгледувањето
на претходно споменатото барање, поради потребата од прибирање
на потребната документација во врска со имотно-правните односи на
предметното земјиште.
Во согласност со Одлуката на Владата на Р. Македонија за формирање
на дисперзирана паралелка на Факултетот за туризам и бизнис логистика
во Скопје, каде како локација за запишување и одржување на наставата
беше одредено Средното училиште „8 Септември“, Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0307-1055/1 од 11.8.2009 год. до
Средното училиште „8 Септември“ – Скопје за склучување на Договор за
закуп на дел од објектот.
Согласно со горенаведеното Барање бр. 0307-1055/1 од 11.8.2009 год.,
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Средно училиште „8 Септември“
– Скопје склучија Договор за закуп, бр. 0307-1055/2 од 12.8.2009 год.
Предмет на овој Договор е закупување на простор во Средното училиште
на Град Скопје „8 Септември“ за потребите на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип за изведување на настава на дисперзираните студии во
Скопје, согласно со Одлуката на Владата на Р. Македонија.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип достави Барање бр. 0302-1134/1
од 26.8.2009 год. и до градоначалникот на Град Скопје за преотстапување
на правото на користење на објектот Средното училиште на Град Скопје
„8 Септември“.
Согласно со горенаведеното Барање бр. 0302-1134/1 од 26.8.2009
год., бр. 0302-1134/1 од 26.8.2009 год. достави Согласност бр. 08-4026/2
на Договорот за закуп за користење на деловен простор склучен помеѓу
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Средното училиште на Град
Скопје „8 Септември“.
Објект: Машински факултет во Општина Виница
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и „Агробар“ ДООЕЛ – Виница
склучија Договор за деловно-техничка соработка, бр. 0307-357/1 од
12.3.2009 год. Предмет на овој Договор е користење на недвижен имот
– Административна зграда во Виница, сопственост на „Агробар“ ДООЕЛ
– Виница, од страна на Универзитетот, за потребите на студентите и
професорите од Машинскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип.
Советот на Општина Виница на својата седница одржана на 19.6.2009
год. донесе Одлука бр. 07-963 од 19.6.2009 год. за покренување на постапка
за изготвување на Парцијални измени и дополнувања на ГУП – Виница,
меѓу другото и за потребите на Машинскиот факултет во Виница при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
Согласно со горенаведената Одлука бр. 07-963 од 19.6.2009 год.,
Управните и административните органи на Општина Виница доставија
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Известување бр. 09-744 од 7.12.2009 год. до Машинскиот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, а во врска со покренувањето на
постапката за изготвување на парцијални измени и дополнувања на ГУП
– Виница.
Објект: Стара гимназија во Општина Берово
Во учебната 2008/2009 година Факултетот за информатика при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип отвори дисперзирани студии во
Општина Берово. За таа цел, по Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип, Советот на Општина Берово на својата седница одржана на
18.5.2009 год. донесе Одлука бр. 07-738/1 од 18.5.2009 год. за давање на
користење недвижен имот. Со оваа Одлука недвижниот имот - објект
Стара гимназија – Берово лоцирана на КП бр. 273/1 во КО Берово се дава
на користење на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за спроведување
на настава согласно потребите на Универзитетот.
Недвижен имот во Општина Дојран
Универзитетскиот сенат при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
на својата 23. редовна седница, одржана на 12.8.2009 год., донесе Одлука
бр. 0701-1066/20 од 13.8.2009 год. за купување на недвижен имот – деловен
објект во општина Дојран, за потребите на Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип.
Објект:  Средно текстилно училиште
Согласно со потребите на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за
нови простории во кои ќе се одвива наставата на студентите, Универзитетот
поднесе Барање бр. 0302-1322/1 од 5.9.2008 год. до Советот на Општина
Штип за преотстапување на правото на користење на делот од Средното
општинско училиште „Димитар Мирасчиев“ – Штип, во кое порано се
одвивала практична настава.
Согласно со горенаведеното Барање бр. 0302-1322/1 од 5.9.2008 год.
Советот на Општина Штип донесе Одлука бр. 0701-2679/1 од 31.10.2008
год. со која на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип му се дава на
користење дел од објектот на СОУ „Димитар Мирасчиев“, сопственост
на Општина Штип.
Согласно со Одлуката бр. 0701-2679/1 од 31.10.2008 год., ректорот
на Универзитетот, проф. д-р Саша Митрев донесе Решение бр. 0801-233/1
од 24.2.2009 год. за назначување на Комисија за примопредавање на дел од
објектот на СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип.
Комисијата за примопредавање, согласно со Решението бр. 0801233/1 од 24.2.2009 год., изготви Записник бр. 0308-590/1 од 6.5.2009 год.
за извршено примопредавање на недвижен имот – дел од објектот на СОУ
„Димитар Мирасчиев“, во сопственост на Општина Штип.
Поради акредитацијата на новите студиски програми се наложи
потребата од поголем простор каде би се одвивала наставата и за таа цел,
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0302-1212/1 од
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14.9.2009 год. до градоначалникот на Општина Штип за преотстапување
на правото на користење на целиот објект евидентиран во Имотен лист бр.
22242 во КО Штип 4.
Советот на Општина Штип – Комисија за статут и прописи, достави
Известување бр. 0712-2973/4 од 14.9.2009 год. до Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип дека на 16.9.2009 год. ќе се одржи седница на чиј дневен
ред е ставена точка за Предлог – одлуката за давање на користење
недвижен имот и за таа цел се поканети претставници од Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип да присуствуваат на седницата, како би можеле да
дадат образложение на барање на членовите на Комисијата.
Согласно со Барањето бр. 0302-1212/1 од 14.9.2009 год., Советот
на Општина Штип донесе Одлука бр. 0701-3077/1 од 18.9.2009 год. со
која на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип му се дава на користење
преостанатиот дел од објектот на СОУ „Димитар Мирасчиев“ - Штип,
лоциран на КП бр. 7162, евидентиран во Имотен лист бр. 22242,
сопственост на Општина Штип.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Агенцијата за
катастар на недвижности – Одделение за катастар на недвижности – Штип
издаде Имотен лист бр. 2242 (со деловоден бр. 13-1105/9 од 15.9.2009 год.),
со кој е потврдено дека недвижностите кои се наведени во него се дадени
на користење на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
Согласно со Одлуката бр. 0701-3077/1 од 18.9.2009 год. Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип и Општина Штип склучија Договор бр. 0307-1271/1
од 22.9.2009 год. за давање на користење недвижен имот во сопственост
на Општина Штип.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Одделението
за урбанизам и заштита на животната средина при Општина Штип
издаде Извод од Урбанистичкиот план на градот Штип бр. 1001-16/611
од 10.11.2009 год. за објектот Средно текстилно училиште (Текстилен
училиштен центар) лоциран на КП бр. 7162 во КО Штип.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, беше изработен
Геодетски елаборат за нумерички податоци бр. 267/09 од 27.11.2009 год.
од страна на ТП „Геопремери“ – Штип.
СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип достави Барање бр. 0302-1536
од 17.12.2009 год. за писмено известување дека е испочитуван член 2 од
Одлуката бр. 0701-2679/1 од 31.10.2008 год.
Согласно со Барањето бр. 0302-1536 од 17.12.2009 год. Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип достави Известување бр. 0302-1656/3 од 21.12.2009
год. до СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип со образложение дека е
испочитуван член 2 од Одлуката бр. 0701-2679/1 од 31.10.2008 год.
Објект:  Агенција за вработување
Поради потребите за нормално и непречено одвивање на дејноста
од високото образование, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе
Барање бр. 0308-1523/1 од 30.10.2008 год. до Владата на Р. Македонија
за преотстапување право на користење на деловен простор кој е во
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сопственост на Агенцијата за вработување на Р. Македонија, Центар за
вработување – Штип.
Согласно со претходно наведеното Барање бр. 0308-1523/1 од
30.10.2008 год. Владата на Р. Македонија донесе Одлука бр. 19-5591/1
од 25.12.2008 год. за престанок и за давање на користење на недвижен
имот. Со оваа Одлука на Агенцијата за вработување на Р. Македонија,
Центар за вработување – Штип му престана користењето на недвижен
имот лоцирани на КП бр. 1021 м.в. Пребек, опишано во ПЛ бр. 407 од КО
Штип 1 и истите беа дадени на трајно користење на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип. Оваа Одлука беше објавена во „Службен весник на Р.
Македонија“ бр. 164/08 од 29.12.2008 год. и влезе во сила осум дена по
објавувањето.
Врз основа на Одлуката бр. 19-5591/1 од 25.12.2008 год. беше
изготвен Записник бр. 0308-141/1 од 2.2.2009 год. за примопредавање на
недвижен имот лоцирани на КП бр. 1021 м.в. Пребек, опишано во ПЛ бр.
407 од КО Штип 1.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, ЈП „Исар“
– Штип достави ситуација бр. 07-348/2/1 од 30.3.2009 година, на која
ориентационо се нанесени подземни инсталации (водовод и канализација),
што беа потребни за нормално извршување на работите.
Објект за високо образование (Болница за нервни болести)
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Одделението
за урбанизам и заштита на животната средина при Општина Штип издаде
Извод од Урбанистичкиот план на градот Штип бр. 1001-16/528 од
5.10.2008 год. за објектот – намена: студентски дом, лоциран во КО Штип.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип беше изработен
Идеен проект тех. бр. 345 од февруари 2009 год. за Објект за високо
образование, од страна на „Техноинвест“ ДООЕЛ – Штип.
Поради потребата од правење дупчења за геомеханичко истражување
на неколку места околу Објектот за високо образование, кој се наоѓа
на локација помеѓу улиците „Партизанска“, „Борис Крајгер“ и „7-ми
Конгрес“ во населба Сењак – Штип, Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип поднесе Барање бр. 0302-392/1 од 24.3.2009 год. до ЈП „Исар“ за да
достават податоци за евентуален развод на кабли.
Согласно со горенаведеното Барање бр. 0302-392/1 од 24.3.2009
год., ЈП „Исар“ – Штип достави Ситуација бр. 07-348/2/3 од 30.3.2009
година, на која ориентационо се нанесени подземни инсталации (водовод
и канализација), што беа потребни за нормално извршување на работите.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0302-823/1
од 17.6.2009 год. до Советот на Општина Штип, за недвижен имот лоцирана
на КП бр. 4698/2 во КО Штип да биде предвидена висина од 20 метри до
венец, со што би се задоволиле потребните нормативи (стандарди) и да
може објектот по неговата санација и адаптација да се стави во употреба
за потребите на Универзитетот.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Одделението
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за урбанизам и заштита на животната средина при Општина Штип издаде
нов Извод од Урбанистичкиот план на градот Штип, бр. 1001-16/525 од
5.10.2009 год., за објектот – намена: идно образование, лоциран во КО
Штип.
Објект:  Летно кино (Бриони)
Заради обезбедување на соодветни услови и квалитет во наставата,
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0308-203/1 од
13.2.2009 год. до Советот на Општина Штип за отстапување на правото на
користење на објектот лоциран на КП бр. 6562/2, евидентиран во ПЛ бр.
1695 во КО Штип.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Агенцијата за
катастар на недвижности – Одделение за катастар на недвижности – Штип
издаде Поседовен лист бр. 1695 (со деловоден бр. 13-1113/872 од 30.1.2009
год.).
Исто така, по Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип,
Агенцијата за катастар на недвижности – Одделение за катастар на
недвижности – Штип издаде копија од Катастарски план бр. 12-1207/сл.
од 13.2.2009 год. за КП бр. 6562/1 во КО Штип.
Објект: Паркинг „Селена“
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Агенцијата за
катастар на недвижности – Одделение за катастар на недвижности – Штип
издаде Имотен лист бр. 87806 и деловоден бр. 13-1213/сл. од 8.5.2009
год. со кој се потврди дека недвижностите што се наведени во него се во
сопственост на Р. Македонија.
Исто така, по Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип,
Одделението за урбанизам и заштита на животната средина при Општина
Штип издаде Извод од Урбанистичкиот план на градот Штип бр. 100116/524 од 5.10.2009 год. за КП бр. 1375 во КО Штип.
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип беше изработен
Геодетски елаборат за нумерички податоци бр. 269/09 од 7.12.2009 год. на
КП бр. 1370 и КП бр. 1375/15 во КО Штип 1, од страна на ТП „Геопремери“
– Штип.
Објект со локација во населба „Македонка“
Универзитетскиот сенат при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
на својата 23. редовна седница, одржана на 12.8.2009 год., донесе Одлука
бр. 0701-1066/20 од 13.8.2009 год. за купување на недвижен имот – деловни
објекти за потребите на Универзитетот.
Согласно со горенаведената Одлука бр. 0701-1066/20 од 13.8.2009
год., Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип во печатените медиуми објави
Јавен повик за купопродажба на недвижен имот – деловни објекти.
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Увид на местото во неколку објекти
Во периодот од 11 до 26 јуни 2009 год. Комисијата во состав:
1. м-р Ристо Костуранов – генерален секретар на Универзитетот;
2. м-р Александар Илиевски – секретар на Универзитетот и
3. Кристина Постолова – технички секретар,
изврши увид на местото во следниве објекти:
- Педагошки факултет,
- Филолошки факултет,
- Земјоделски факултет,
- Факултет за природни и технички науки,
- Економски факултет,
- Факултет за информатика,
- Факултет за медицински науки,
- Факултет за музичка уметност,
- Правен факултет,
- Машински факултет,
- Универзитетска библиотека.
Увидот на местото беше потребен за да се утврди реалната состојба
во која се наоѓаат објектите. По спроведениот увид беа изработени
записници за секој објект поединечно и притоа беа донесени по неколку
предлог-мислења за тоа какви активности треба да се преземат за да се
отстранат воочените негативности.
Согласно со донесените предлог-мислења, за секој објект поединечно
беа изработени задолженија за одделни лица. Задолжените лица,
постапувајќи по предлог-мислењата ги спроведоа потребните активности,
со што беа отстранети сите негативности.
Придружни членки
„Агроунија“  ДООЕЛ  - Скопје
„Агроунија“ ДООЕЛ - Скопје достави Барање до Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип за придружно членство во сферата на земјоделските
науки од 6.8.2008 год., со желби за продолжување на успешната
соработка во процесот на создавање на нови сорти пченици, почнувајќи
од селекцијата на житарките, умножување, семеконтрола, доработка и
семепроизводство.
Ректорската управа при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип на
својата 29. редовна седница го разгледа Барањето за придружно членство
и донесе Предлог – одлука бр. 0901-1114/2 од 27.8.2009 год. за давање на
согласност за придружно членство на други единици кон Универзитетот.
Согласно со Барањето за придружно членство и Предлог – одлуката
од Ректорската управа бр. 0901-1114/2 од 27.8.2009 год., Универзитетскиот
сенат на својата 24. редовна седница донесе Одлука за пристапување
на придружна членка бр. 0701-1198/5 од 17.9.2009 год. со која одлучи
„Агроунија“ ДООЕЛ - Скопје да стане придружна членка на Универзитетот.
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ПЗУ „Филип Втори“
Приватната здравствена установа – Специјална болница по хируршки
болести „Филип Втори“ – Скопје, достави Барање до Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип, бр. 03-3524/1 од 18.8.2009 год., за придружно членство од
сферата на медицинските науки, со надеж дека ќе придонесат за развојот
на Универзитетот, а особено на Факултетот за медицински науки.
Ректорската управа при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип на
својата 29. редовна седница го разгледа Барањето за придружно членство
и донесе Предлог – одлука бр. 0901-1114/2 од 27.8.2009 год. за давање на
согласност за придружно членство на други единици кон Универзитетот.
Согласно со Барањето за придружно членство бр. 03-3524/1 од
18.8.2009 год. и Предлог – одлуката од Ректорската управа бр. 0901-1114/2
од 27.8.2009 год., Универзитетскиот сенат на својата 24. редовна седница
донесе Одлука за пристапување на придружна членка бр. 0701-1198/4 од
17.9.2009 год. со која одлучи ПЗУ - Специјална болница по хируршки болести
„Филип Втори“ – Скопје да стане придружна членка на Универзитетот.
Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје
Владата на Р. Македонија на својата 36-та редовна седница одржана
на 9.12.2008 год. ја разгледа Информацијата за состојбите и потребата
од продолжување со работа на Воената академија и донесе заклучок да
се задолжи Министерството за одбрана да започне со сите подготовки за
ставање во функција на Воената академија за учебната 2009/2010 год.,
како и во соработка со Министерството за образование и наука да ги
разгледа можностите за приклучување на Воената академија во состав на
некој од постојните универзитети во Р. Македонија.
Законот за Воената академија беше објавен во „Службен весник на
Р. Македонија“ бр. 35/09 од 3.6.2009 год. и влезе во сила осмиот ден од
објавувањето.
Одборот за акредитација на својата 16-та седница одржана на
19.6.2009 год. донесе Решение бр. Сл. 12 од 19.6.2009 год. за акредитација
на нова студиска програма од прв циклус на студии.
Министерот за образование и наука донесе Решение бр. 12-5615/4 од
30.7.2009 год. за почеток со работа на високообразовната институција –
Воена академија. Со ова Решение се утврди дека се исполнети условите за
почеток со работа на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“
– Скопје.
Централниот регистар на Р. Македонија на 6.8.2009 год. донесе
Решение за упис на основање со ЕМБС 6502920.
Наставно – научниот совет на Воената академија – Скопје донесе
Одлука бр. 03-36/17 од 30.8.2009 год. за пристапување на Воената академија
како придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
Согласно со горенаведената Одлука од ННС бр. 03-36/17 од 30.8.2009
год., Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје достави
Барање бр. 01-644/15 од 21.8.2009 год. до Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип за нејзино пристапување како придружна членка.
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Ректорската управа при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
на својата 29-та редовна седница го разгледа Барањето за придружно
членство и донесе Предлог – одлука бр. 0901-1114/2 од 27.8.2009 год.
за давање на согласност за придружно членство на други единици кон
Универзитетот.
Согласно со Барањето за придружно членство бр. 01-644/15 од
21.8.2009 год. и Предлог – одлуката од Ректорската управа бр. 0901-1114/2
од 27.8.2009 год., Универзитетскиот сенат на својата 24-та редовна седница
донесе Одлука за пристапување на придружна членка бр. 0701-1198/3
од 17.9.2009 год. со која одлучи Воената академија „Генерал Михаило
Апостолски“ – Скопје да стане придружна членка на Универзитетот.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Воената академија „Генерал
Михаило Апостолски“ – Скопје склучија Договор за придружно членство
бр. 0307-1555/1 од 9.11.2009 год. со кој се регулирани меѓусебните права
и обврски.
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V. Прв циклус на студии
Согласно со надлежностите за координирање и усогласување
на активностите од член 208 од Статутот на Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, Кабинетот на проректорот за наука по овластување
од страна на Ректорската управа на Универзитетот ги организираше и
реализираше активностите што беа поврзани со уписот на студенти во
прв циклус универзитетски и стручни студии на студиските програми на
Универзитетот во учебната 2009/2010 година.
Со цел непречена реализација на уписите 2009/2010, кај проректорот
за наука беа одржани три координативни состанока (7 мај 2009, 17 јуни
2009 и 24 јуни 2009) за дефинирање и усогласување на правилата на
уписниот процес.
За реализација на активностите што се поврзани со Конкурсот за
запишување на студенти во прв циклус на студии на УГД од страна на
Ректорската управа е формирана Универзитетска конкурсна комисија
во состав:
- проф. д-р Блажо Боев – претседател на Комисијата,
- доц. м-р Никола Смилков – член,
- проф. д-р Татјана А. Пачемска – член,
- доц. д-р Круме Николовски – член,
- Димитар Љуботенски – член,
како и работна група за следење на активностите и поефикасна
реализација на конкурсот во состав:
- проф. д-р Саша Митрев,
- проф. д-р Блажо Боев,
- проф. д-р Борис Крстев,
- м-р Ристо Костуранов,
- м-р Кирил Барбареев,
- Милкица Панева,
- Кристина Постолова,
- Христина Серафимовска,
- Александар Илиевски,
- Ристе Тимовски.
Секоја од организационите единици на Универзитетот/факултети
имаше формирано своја конкурсна комисија со број на членови во
согласност со потребите на единицата и бројот на локации каде врши
дисперзирана настава.
Во продолжение следуваат конкурсните комисии на факултетите
во состав на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

•
•
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Земјоделски факултет
Земјоделски факултет - Струмица
М-р Фиданка Трајкова (внесување податоци)
Д-р Мите Илиевски (прием на документи)
Земјодеслки факултет - дисперзирани студии во Кавадарци
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Иван Боев (прием на документи)
Земјоделски факултет - дисперзирани студии во Штип
М-р Емилија Костадиновска (прием на документи)
М-р Зоран Поповски (внесување податоци)
Технолошко-технички факултет - Пробиштип
Пробиштип
М-р Киро Мојсов (прием на документи)
Штип
М-р Елизабета Митрева (прием на документи)
Сања Спасова (внесување податоци)
Машински факултет - Виница
Виница
Љубица Стефановска (прием на документи)
Штип
Сашко Милев (прием на документи и внесување податоци)
Електротехнички факултет - Радовиш
Радовиш
М-р Наташа Мојсовска (прием на документи)
Штип
М-р Константин Чому (внесување податоци)
М-р Гоце Стефанов (прием на документи)
Економски факултет - Штип
Штип
Марија Гогова (внесување податоци)
Дарко Лазаров (прием на документи)
Економски факултет -  дисперзирани студии во Струмица
Емилија Митева (внесување податоци)
Костадинка Чабулева (прием на документи)
Филолошки факултет - Штип
Драгана Коцева (внесување податоци)
Драган Донев (прием на документи)
Факултет за информатика - Штип
Билјана Златановска (прием на документи)
Александар Крстев (внесување податоци
Факултет за информатика - дисперзирани студии во Струмица
Ѓорги Димов (прием на документи)
Марјан Џидров (внесување податоци)
Факултет за информатика - дисперзирани студии во Берово
Тодор Чекеровски (прием на документи)
Лимонка Лазарова (прием на документи)
Факултет за природни и технички науки - Штип
М-р Благица Донева (прием на документи)
Радмила Каранакова-Стефановска (внесување податоци)
Факултет за прир. и тех. науки - дисперзирани студии во Кавадарци
М-р Горан Тасев (прием на документи)
Правен факултет - Кочани

69

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дејан Маролов (внесување податоци)
Илија Груевски (прием на документи)
Правен факултет - дисперзирани студии во Штип
Владимир Митревски (прием на документи)
Андон Мајхошев (внесување податоци)
Факултет за медицински науки
Александар Серафимов (внесување податоци)
Тоше Крстев (прием на документи)
Висока здравствена школа
Марија Караколевска (прием на документи)
Евица Бојаџиева (внесување податоци)
Факултет за туризам и бизнис логистика - Гевгелија
Павлина Ицева (прием на документи)
Факултет за тур. и бизнис логистика - дисперзирани студии во Штип
Душица Санева (внесување податоци)
Иван Марковски (прием на документи)
Факултет за тур. и бизнис логистика - дисперзирани студии во Скопје
Дејан Методијески (прием на документи)
Факултет за музичка уметност
Ленче Насев (прием на документи)
Ангеле Михајловски (внесување податоци)
Педагошки факултет - Штип
Милена Ѓокиќ (прием на документи)
Ирена Китанова (внесување податоци)
Педагошки факултет - дисперзирани студии во Струмица
Трајче Стојанов (прием на документи)
Даниела Јакимова (внесување податоци)

Конкурсните комисии беа задолжени за прием на документи на
заинтересирани кандидати за упис, компјутерска обработка на истите и
запишување на примените студенти. Пред почетокот на првиот уписен рок
(24.6.2009 г.), од страна на Работната група и проректорот за настава беше
одржана обука на членовите на Конкурсните комисии при која истите беа
запознаени со правилата, постапките и задолженијата кои ќе ги имаат во
текот на спроведувањето на уписниот процес.
Уписот на студенти во учебната 2009/2010 година беше организиран
во три уписни рока и тоа:
I (прв) уписен рок – 17, 18 и 19 август (пријавување на заинтересирани
студенти) и 31 август и 1 септември (запишување на кандидатите);
II (втор) уписен рок – 3 и 4 септември (пријавување на заинтересирани
студенти) и 14 септември (запишување на кандидатите);
III (трет) уписен рок – 16 септември (пријавување на заинтересирани
студенти) и 20 септември (запишување на кандидатите).
Конечните резултати од реализацијата на Конкурсот за упис на
студенти во прв циклус на студии на УГД за учебната 2009/2010 година се
прикажани во Табелата 1:

70

Годишен извештај

Планиран број студенти по
Конкурс за 2009-2010 г.

Пријавени студенти на
уписите за 2009-2010 г.

Во прв уписен рок

Во втор уписен
рок

Во трет уписен
рок

Вкупен број
на запишани
студенти

Табела 1: Конечни резултати на пријавени и запишани студенети во прв
циклус на студии на УГД во учебната 2009/2010 година

Правен факултет - Кочани

480

317

165

100

45

310

Економски факултет - Штип

600

511

425

48

9

482

Педагошки факултет - Штип

220

257

121

57

25

203

Земјоделски факултет - Штип

340

391

232

59

7

298

Факултет за музичка уметност Штип

80

70

40

9

9

58

Факултет за информатика - Штип

440

400

205

80

11

296

Факултет за природни и технички
науки - Штип

680

315

181

81

46

308

Филолошки факултет - Штип

630

362

229

33

9

271

Факултет за медицински науки Штип

280

269

221

35

0

256

Висока здравствена школа - Штип

300

304

220

51

39

310

Факултет за туризам, бизнис и
логистика - Гевгелија

530

555

291

110

109

510

Електротехнички факултет Радовиш

120

132

69

51

0

120

Машински факултет - Виница

120

78

25

43

5

73

Технолошко-технички факултет Пробиштип

120

118

41

37

15

93

ВКУПНО:

4940

4079

2465

795

329

3589

Државен универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип

Запишани студенти за
2009-2010 година
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VI. Втор циклус на студии
Врз основа на член 60 став 2 од Правилникот за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус
на студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, раководителот на
Одделот за настава за втор и трет циклус студии, проректорот за наука,
проф. д-р Блажо Боев поднесува извештај.
Одделот за настава за втор и трет циклус студии при Универзитетот
од почетокот на 2009 г. започна со работа и функционираше само со двајца
вработени и тоа: проректорот за наука и секретар за втор и трет циклус
на студии - правник, а од април 2009 г. и еден референт за студентски
прашања.
Во периодот од 1.1.2009 г. до денес во Одделот се спроведени следниве
активности.
Изготување на предлог-акти
1. Изготвување на Предлог-правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на втор циклус на студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
2. Изготвување на Предлог-правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на трет циклус- докторски
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
3. Изготвување на Предлог-правилник за едниствениот кредит-систем
и преминот од една на друга студиска програма, односно од една
на друга единица на Универзитетот као и преминот од еден на друг
универзитет во земјава и во странство.
4. Изготвување на Предлог-правилник за стипендирање на трет циклус
студии на вработените на Универзитетот.
5. Договор за користење стипендии за трет циклус студии.
6. Предлог-одлука за висината на трошоците што ги плаќаат студентите
за образование и административни услуги за втор и трет циклус
студии.
7. Изготвување на Предлог-правилник за стекнување и распределба на
средства остварени врз основа на втор циклус универзитетски студии
и трет циклус-докторски студии.
8. Изготвување на Предлог-правилник за критериумите и постапката за
избор во наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања.
9. Изготвување на Упатство за усогласена примена Законот за високото
образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор
во наставни, наставно-научни, наставно-стручни и соработнички
звања на Универзитетот.
10. Изготвување на обрасци за спроведување на постапката за избор
согласно со Законот за високото образование и Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставни, наставно-научни,
наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот.
11. Изготвување на Предлог-одлука за висината на надометоците што ги
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плаќаат студентите на втор и трет циклус студии за образование и
административни услуги.
12. Изготвување на предлог-обрасци за запишување на втор циклус на
студии на студиските програми на Универзитетот - апликации.
13. Предлог-образец на договор за студирање на втор циклус студии.
14. Останати упатства, правилници и одлуки во согласност со Статутот
на УГД.
Реализација на конкурси за запишување на студенти на втор
циклус   студии
Врз основа на добиените акредитации за студиските програми за
втор циклус студии за единиците на Универзитетот како што следува:
Земјоделски факултет, Факултет за природни и технички науки, Правен
факултет, Економски факултет, Висока здравствена школа во состав на
Факултетот за медицински науки, Педагошки факултет и Факултет за
информатика, се пристапи кон распишување и реализација на конкурси
за запишување на студенти на втор циклус на студии на УГД во учебната
2009/2910 година.
Реализирање на Конкурс за втор циклус студии на Факултетот
за природни и технички науки во летниот семестар во учебната
2009/2010 год.
На овој Конкурс се запишани 44 студенти на Факултетот за
природни технички науки, на двата института: Институтот за рударство
и Институтот за геологија.
Реализирање на конкурс распишан на 1 јули 2009 за единиците:
Земјоделски факултет, ФПТН, Економски факултет, Факултет за
информатика и ВЗШ при Факултетот за медицински науки.
Одлука за распишување на Конкурс од Ректорска управа
Одлука бр. 0901-388/2 од 23.3.2009 г. донесена на 23.3.2009 г. за
распишување на Конкурсот за запишување студенти на втор циклус
студии, на студиските програми на Универзитетот.
Одлука бр. 0901-1199/16 од 17.9.2009 г. донесена на 11.9.2009 г. за
дополнување на Конкурсот за втор циклус на студии, согласно со добиените
акредитации за втор циклус студии и за формирање на Универзитетска
конкурсна комисија.
Одлука бр.0901-1349/8 од 5.10.2009г. за усвојување на Конкурс за
запишување на студенти на втор циклус на универзитетски академски и
специјалистички студии на студиските програми на Универзитетот во
учебната 2009/2010 донесена на 5.10.2009 г.
За реализација на конкурсите за втор циклус е формирана
Универзитетска конкурсна комисија во состав:
–– проф. д-р Блажо Боев, проректор за наука, претседател,
–– Димитар Љуботенски, член,
–– Светлана Попова, член.
За реализација на конкурсите со одлуки од наставно-научните
совети на единиците се формирани конкурсните комисии на
единиците во следниве состави.
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Земјоделски факултет
Со Одлука бр.1802-146/19 од 1.10.2009 г. за формирање на Конкурсна
комисија за запишување на студенти на универзитетски академски студии
од втор циклус на седницата одржана на 29.9.2009 г. на Наставно-научниот
совет на Земјоделски факултет во следниов состав:
–– проф. д-р Лилјана Колева-Гудева, вонреден професор - претседател,
–– проф. д-р Верица Илиева, вонреден професор - член,
–– проф. д-р Љупчо Михајлов, вонреден професор - член.
Факултет за природни и технички науки
Со Одлука 2202-183/5 од 22.10.2009 г. и Одлука бр. 2202-190/6 од
28.10.2009 г. е формирана Конкурсна комисија во следниов состав:
–– проф. д-р Благој Голомеов - претседател,
–– проф. д-рТодор Серафимовски - член,
–– проф.д-р Зоран Десподов - член.
Факултет за информатика
Со Одлука бр.2202-65/5 од 14.10.2009 г. за формирање на
Конкурсна комисија во следниов состав:
–– вон. проф. д-р Владо Гичев – претседател,
–– доц. д-рТатјана Атанасова-Пачемска – член,
–– доц. д-р Цвета Мартиновска – член.
Со Одлука бр.2002-67/4 од 28.10.2009 г. за формирање на
Конкурсна комисија во следниов состав:
–– доц. д-р Сашо Коцески – претседател,
–– доц. д-р Наташа Коцеска - член,
–– доц. д-р Лидија Горачинова Илиева- член.
Педагошки факултет
Со Одлука бр.2102-74/7 од 3.11.2009г. донесена од Наставно-научниот
совет на седницата одржана на 28.10.2009 г. е формирана Конкурсната
комисија за запишување на студенти на универзитетски студии од втор
циклус во состав:
–– доц. д-р Снежана Јованова-Митковска – доцент - претседател,
–– проф. д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева – вонреден професор - член,
–– проф. м-р Никола Смилков – вонреден професор-член.
Економски факултет
Со Одлука бр. 1702-95/7 од 13.10.2009 г. е формирана Конкурсна
комисија за насоките МБА менаџмент и Здравствен менаџмент во
состав:
–– проф. д-р Трајко Мицевски – претседател,
–– вон. проф. д-р Милан Илиески – член,
–– вон. проф. д-р Ристо Фотов – член.
Со Одлука бр. 1702-95/7 од 13.10.2009 г. е формирана Конкурсна
комисија за насоката Економија на Европска унија во состав:
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–– вон. проф. д-р Ристо Фотов - претседател,
–– проф. д-р Трајко Мицевски – претседател,
–– вон. проф. д-р Милан Илиески – член.
Правен факултет
Со Одлука бр.1602-80/4 од 28.10.2009 г. за формирање на Конкурсна
комисија за запишување на студенти на универзитетски академски студии
од втор циклус, на седницата одржана на 27.10.2009 г. на Наставнонаучниот совет на Правен факултет, во следниов состав:
–– проф. д-р Стеван Алексоски-претседател,
–– доц. д-р Војо Беловски-член,
–– пом.асс. Борка Тушевска-член.
Факултет за медицински науки – Висока здравствена школа
Со Одлука бр.2502-90/19 од 30.9.2009 г. и Одлука бр. 2502 - 104/19
од 28.10.2009 г.за формирање на Конкурсна комисија во следниов состав:
–– проф. д-р Ѓорѓи Шуманов - претседател,
–– проф. д-р Никола Силјановски - член,
–– доц. д-р Гордана Панова - член.
Реализирање на Конкурс за запишување на студенти на втор
циклус студии од 6 октомври 2009 г.
На 31. седница на Ректорската управа е донесена Одлука бр.09011349/8 од 5.10.2009 г. за усвојување на Конкурс за запишување на втор
циклус на универзитетски академски и специјалистички стручни студии
на студиските програми на Универзитетот во учебната 2009/2010 г.
Конкурсот е објавен на 6.10.2009 г. и тоа за:
Земјоделски факултет: Катедра за заштита на растенијата, Катедра
за биотехнологија, генетика и селекција, Катедра за преработка и контрола
и Катедра за растително производство.
Факултет за природни и технички науки: Институт за геологија
(едногодишни): Минералогија, петрологија и геохемија, Наоѓалишта
на минерални суровини, Геологија и геофизика, Хидрогеологија и
геомеханика. Институт за рударство (едногодишни); Минерална
технологија, инженерство на животна средина, Површинска експлоатација,
Подземна експлоатација, Институт за политехника (двегодишни студии):
Графика и дизајн, Инженерство на животна средина и Индустриска
логистика.
Економски факултет: МБА менаџмент, Здравствен менаџмент и
Економија на Европска унија.
ВЗШ при ФМН: Превенција на инфективни и неинфективни
заболување, Кинезитерапија, Завод за здравствена заштита, Хемиска и
биохемиска лаораторија, Семејна и патронажна сестра, Инструментарка,
Анестетичарка, Гинекологија и акушерство.
Факултет за информатика: Ттеориска информатика, Софтверско
инженерство, Информациони системи и технилогии.
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Правен факултет: Правосудна насока, Јавна администрација, Применета
политика и дипломатија.
Педагошки факултет: студиска програма од областа на
образованието (4+1): Училишна педагогија, Дидактика, Менаџмент во
образованието и образовна политика, Социјална педагогија; студиска
програма на специјалистички студии од областа на образованието за
образвни науки – стекнување на наставнички компетенции: студии за
образовни науки (специјалистички), студиска програма според моделот
3+1+1 од областа на предучилишно образование и воспитание:
Предучилишно воспитание (магистерски), Воспитно-образовна работа
по култура на говорот (специјалистички), Воспитно-образовна работа по
математика (специјалистички), Воспитно-образовна работа за природната
и општествената средина (специјалистички), Ликовно воспитание и
образование и Физичко и здравствено воспитание.
Реализирање на Конкурс за запишување на студенти на втор
циклус универзитетски академски студии на Универзитетот (за
Правен факултет) објавен на 31.10.2009 г.
Правосудна насока 4+1, Правосудна насока 3+2, насока Јавна
администрација 4+1, насока Јавна администација 3+2, насока Примента
политика 4+1 и Применета политика 3+2.
Реализирање на Конкурс за запишување на студенти на
универзитетски специјалистички студии за методика по наставата
за религиско образование на Педагошкиот факултет, објавен на
31.10.2009 г. (извршена исправка од 9.11.2009 г).
Втор циклус студии

Земјоделски факултет
Катедра за биотехнологија, генетика и селекција
Модул - генетика и селекција на растенија
Модул - семепроизводство
Катедра за растително производство
Модул - индустриски, лековити и ароматично зачински култури
Модул - органско растително производство
Модул - градинарски култури
Модул - житни и мешункасти култури
Катедра за заштита на растенијата
Модул - фитопатологија
Фитосанитарна администрација
Ентомологија
Хербологија
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35
4
1
1
2
3
3
6
1
1
1
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Катедра за преработка и контрола на земјоделски производи
Преработка и контрола на земјоделски анимални
производи

12

Превенција на инфективни и неинфективни
заболувања

2

Висока здравствена школа

Кинезитерапија
Завод за здравствена заштита
Хемиска биохемиска лабораторија
Семејна и патронажна сестра
Инструментарка
Анестетичарка
Микробиолошка лабораторија
Гинекологија и акушерство
Интензивна нега
Педагошки факултет
Социјална педагогија

Предушилишно воспитание и образование
(специјалистички)
Предушилишно воспитание и образование

Менаџмент во образованието и образовна политика
Училишна педагогија
Дидактика
Методика на религиско образование
Факултет за информатика
Теориска информатика
Информациони системи и технологии
Софтверско инженерство
Факултет за природни и технички науки
Институт за рударство
Површинска експлоатација
Минерална технологија
Геомеханика
Подземна експлоатација
Институт за геологија
Хидрогеологија

23

1
1
9
1
2
3
1
1
2
137
21
1
4

35
13
20
43
31
3
16
12
55
9
1
1
2
4
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Наоѓалишта на минерални суровини
Минералогија, петрологија и геохемија
Геологија и геофизика
Институт за политехника
Графика и дизајн

Инженерство на животна средина (едногодишни)

Индустриска логистика
Факултет за природни и технички науки, летен
семестар  2009 година
Правен факултет
Правосудна насока
Јавна администрација
Применета политика и дипломатија
Економски факултет
МБА менаџмент (3+2)
МБА менаџмент (4+1)
Здравствен менаџмент
Економија на Европска унија
Вкупно

5
5
1
4

18
5

44
106
53
26
27
171
13
117
13
28
602

Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на
специјалистички студии од втор циклус по методика на настава по религиско
образование, донесена од Наставно-научниот совет на Педагошкиот
факултет на седницата одржана на 21.10.2009 г. за запишување на 240
студенти.
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VII. Tрет циклус на студии
Во текот на 2009 година се започна со реализација на активности
за изработка на елаборат за организирање на трет циклус на студии
- докторски во рамките на КАМПУС-2 (природно-математички,
технолошко-технички и биотехнички науки). Овие активности резултираа
со комплетен елаборат што беше доставен до Одборот за акредитација
во текот на ноември 2009 година (9.11.2009 г.), врз основа на донесените
одлуки на ННС на:
–– Земјоделски факултет - 1802/179/33 од 28.10.2009 г.
–– Факултет за природни и технички науки - 2202-190/3, од 28.10.2009 г.
–– Факултет за информатика - 2002-67/3, од 28.10.2009 г.
Како и опдлуките на Универзитетскиот сенат - 0701-1549/2, 07011549/3, 0701-1549/4, од 5.11.2009 г.
Останати активности:
Во рамките на овие активности се одбрана на 2 магистерски труда
на Факултетот за природни и технички науки: кандидат Благица Донева и
кандидат Стојанче Мијалковски.
Трет циклус – докторски студии
На Факултет за природни и технички науки во 2009 г. се запишани
9 докторанди. Исто така, треба да се спомене дека во рамките на своите
активности Секторот за втор и трет циклус на студии ги процесуираше
и сите постапки кои се поврзани со имплементацијата на Правилникот
за избор на наставници и соработници на УГД. Во оваа насока се
процесуирани 117 постапки.
VIII. Научноистражувачка работа 
Научноистражувачката работа и меѓународната соработа имаат
посебно место во рамките на УГД и тие се остваруваат, главно, преку
реализација на научноистражувачки проекти и тоа како национални така
и меѓународни, учество на научни конференции и објавување на научни
трудови. Во рамките на УГД оваа активност се огледа преку следнава
табела:
Датум
Проект
од-до
2007-2010 Preparation of sodium
alginate fractions by radiation induced degradation
and identification of their
gelation and bioactive
properties

Координатор

Опис на работни
активности:

Стојан Рендевски

79

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

7.2006
7.2009

2008 2009

2008 2009
2008-2010

2009-2010

2009-2011
2010-2013

2010-2013

2010-2012
2010-2013

2010-2013

2010-2013
36 месеци
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Implementation of Novel
Biotechnological Methods
Towards Food Security
Создавање на оптимални
услови за градинарско
производство, преку
употреба на обновливи
извори на енергија
Воспоставување
Земјоделски
истражувачкоинформативен центар
при Универзитетот „Гоце
Делчев“ - Штип
Примена на предлогмерки за смалување на
енергетскиот биланс
во земјоделското
производство
Activities to promote study
abroad at the Goce Delcev
University
COST Action FAO807
Integrated Management of
Phytoplasma Epidemics in
Different Crop System
Tempus IV-Western Balkan
Rural Extension Network
Using local resources for
micro regional development sustainable agribusiness and tourism in the
southern Balkans
Macedonian as foreign
language curriculum
Creation of university
enterprise cooperation networks for education on
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Исто така, на УГД се реализираат и неколку ТЕМПУС проекти и
тоа:
–– Надградба на наставната програма по македонски јазик како
странски јазик,
–– Проширување на руралната мрежа во Западен Балкан преку
реформата на наставните програми,
–– Создавање на мрежи за соработка помеѓу универзитетпретпријатијата од областа на одржливи технологии,
–– Искористување на локалните ресурси за микрорегионален развој на
одржлив агробизнис и туризам во Јужен Балкан,
–– Развој на нови студии од областа на управувањето со земјиште во
Македонија и Украина.

IX. Центар за меѓуунивезитетска соработка
Работата на Центарот за меѓуунивезитетска соработка во текот на
2009 година вроди со потпишување на нови соработки, потврдно оценети
проектни апликации, како и поголем број презентации.
Конкретно, првата половина од годината имаше интензивни
подготовки за апликациите за Еразмус и Темпус и целата потребна
документација околу нив. Во мај Центарот аплицираше во Белгиската
фондација Кинг Бадоуин за проект за мобилност и истата беше позитивно
оценета. Проектот е со износ од 10.000 евра и неговата реализација
започна во септември, а ќе трае до крајот на август 2010 година.
Исто така беше поднесена и апликација за волонтер до Мировниот
корпус на САД во Р Македонија. Апликацијата беше одобрена, и од
ноември дел од наставничкиот кадар на Филолошкиот факултет на
Отсекот за англиски јазик е и волонтерот проф. Енрико а, неговата служба
е со времетраење од 2 години.
Од останатите проекти, професори од факултетите при УГД,
аплицираа за помали грантови кои ги доделува МОН, ИПА и други слични
организации.
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Тековно се проследуваа информации за сите повици за стипендии за
студии и научноистражувачки работи во странство, како и за грантови.
Следните организации и фондации одржаа презентација: ДААД, ИАЕСТЕ,
Американска амбасада, Американски совет, Холандска амбасада,
Националната агенција за образование и мобилност на РМ. Притоа, за
пофалба е поголемиот одзив и интерес за презентациите од страна на
вработените и студентите на УГД. Асистентот Делипетрев од Факултет
за информатика доби стипендија за докторски студии преку Холандската
амбасада.
Освен презентации за стипендии беа одржани и две предавања од
страна на надворешни експерти. Во двата случаја станува збор за Фулбрајт
специјалисти. Проф. Ворик, во текот на првата половина од годината
одржа обука за е-учење за вработените од сите факултети. На крај од
обуката им беа доделени и сертификати. Проф. Филис во јуни одржа
предавања на Филолошкиот факултет за литературата, а на Правниот
факултет во Кочани за реториката во политиката.
Центарот за меѓууниверзитетска соработка учествуваше и
на меѓународни конгреси и конференции. На втората меѓународна
конференција Емуни во организација на Универзитетот Емуни од
Порторож, Словенија и Компостела групата на универзитети, УГД се
претстави со труд на тема „Влијанието на центрите за меѓууниверзитетска
соработка врз современото универзитетско образование“. На оваа
конференција беа воспоставени значајни контакти кои можат да послужат
за идно членство во Компостела групата.
Во октомври во Едрене, Турција, се одржа 5. Балкански конгрес
на образованието. На овој конгрес беа интензивирани веќе постоечките
соработки со универзитетите од Балканот, а претставниците на УГД се
запознаа и со најновите текови во високото образование на Балканот.
Во ноември, во Лисабон, Португалија, се одржа контакт семинар за
Програмата Леонардо да Винчи. На овој контакт-семинар Центарот за
меѓууниверзитетска соработка го претстави Универзитетот пред земјитеучеснички, а и предлог-проект идејата за размена на студенти и вршење
испитувања во лабораторијата на Земјоделскиот факултет. На семинарот
имаше и преговори за соработки со универзитети и посреднички агенции
од Франција, Германија, Литванија, Италија и Португалија.
Центарот за меѓууниверзитетска соработка три пати во текот на
годината ги промовираше своите активности и преку локалните медиуми
и Универзитетското радио.
Останатиот дел од работните активности се административни и
вклучуваат собирање и подредување на документација за сите проекти кои
се аплицираат на УГД, како и координирање и помош при изготвување на
апликации за сите вработени и студенти .
Во тек се подготовка на апликација за Компостела групата, како и
апликација за проект при Програмата Леонардо да Винчи.
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X. Центар за развој и кариера
Главните активности во Ценатарот за развој на кариера се однесуваа
на изработката и донесувањето на Стратегијата за развојот на овој Центар
(прилог кон извештајот), како и опредлен број на активности со меѓународни
организации и центри за развој на кариера.
Во периодот од октомври 2008 – јули 2009 г., Центарот за развој и
кариера за потребите на студентите и нивното понатамошно надградување
организираше обуки, работилници, презентации, пракса во неколку
компании во Источна Македонија, во Општина Штип, во неколку
здравствени установи.
•• За развивање на основните економски вештини се одржа Обука за
студентите за пишување на бизнис план, одржана во првата недела
од ноември 2008 г. за учество на натпревар, организиран од BSC и
ДУ Тетово, одржана од страна на Борјан Ѓоргиев, во обуката земаа
учество околу 10 студенти. Во оваа обука студентите се стекнаа со
знаења за подготовка и елаборирање на бизнис идеја.
•• За разбирање на сите фактори коишто влијаат на донесување на
одлуки за развој на сопствениот бизнис, подготвување на SWAT и PEST
анализа, се одржа Обука за анализа на студија на случај од 15.3.2009
до 5.4.2009 за натпревар организиран од WUS Австрија, одржана од
Мајкл Шимански и Џо Флорес. Во оваа обука земаа учество околу 9
студенти.
•• Во пресрет на потребата којашто се наметнува за вклучување на
Центарот за кариера и развој во тековните економски планови за развој
на Општина Штип, беше остварена соработка со ЛЕР (канцеларија
за Локален економски развој) - Штип.
•• За поголемо информирање и достапност на информациите до
поширока група на студенти се креираше и одржуваше веб-страница
на Центарот за кариера и развој, а вооедно и се надополнуваа
содржините на истата.
•• Презентација на програмата Youth in action одржана на 27.4.2009 г.
– Мајкл Шимански и Миланов Душан. Целта на оваа презентација беше
запознавање на студентите со програмите за мобилност и европските
образовни програми, како и со можноста за волонтирање во држава
од ЕУ во текот на неколку месеци и стекнување на интернационално
искуство во областа на интерес.
•• Договор за соработка со Центар за култура „Ацо Шопов“ - Штип.
Овој договор е склучен за промовирање на културата и културните
вредности кај студентите преку посета на културни манифестации
организирани од страна на Центарот за култура „Ацо Шопов“.
•• За подготовка на студентите за работа и здобивање на искуство
со принципот за прием на работа, во Центарот за кариера и развој
беше одржана симулација на интервју на 9.3.2009 г., реализирана
со студентите од Факултетот за туризам и бизнис логистика. Во
симулацијата беа присутни околу 20 студенти, додека 2 студенти
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конкурираа за „работно место“ во хотел Александар Палас.
Интервјуто го водеше „менаџер“ од хотелот. Студентите беа
информирани за интервјуто една недела претходно и беа доставени
материјали како се одвива овој процес за да можат соодветно да се
подготват, додека останатите студенти-набљудувачи на процесот,
имаа табели за евалуација на вербалното и невербалното однесување
на интервјуираните. По симулацијата следуваше една кратка дискусија
за тоа како нивните колеги се претставиле на интервјуто, на што треба
да обрнат внимание и како најдобро можат да се подготват за интервју
за работа.
•• Остварени средби со неколку НВО, како што се: ФРЛЗ, ГТЗ,
Организација на потрошувачи на Р. Македонија, „Вода плус“ и
др. Овие средби беа остварени за да им се овозможи на студентите да
волонтираат, како и да стекнат искуство за подготвување на проекти.
•• Организирање на презентации од страна на бизнис секторот во
рамките на проектот на Центарот за кариера и развој наречен „Бизнис
стории“: целта на овие презенатции е студентите да формираат слика
за работните дејности, обврски и одговорности на компанијата, како и
за соодветниот сектор и со тоа полесно донесување на одлука за избор
на кариера. Преку разговор студентите да дознаат како личноста која
презентира успеала да дојде до таа позиција, кое образование и обуки
се потребни за таа работна позиција, со кои проблеми секојдневно
се соочува, кои се предизвиците на таа работна позиција, како таа
компанија се развивала и кои се плановите за развој на компанијата
презентер.
–– Abbott 2.4.2009 г., респектабилна фармацефтска компанија од САД
со претставништва во повеќе од 60 земји.
–– Seavus 21.4.2009 г., компанија за развој на софтвер од Шведска
со претставништва во 10-на земји. Центар за развој на Seavus е во
Македонија.
Во план за 2009-2010 г. е два пати месечно да има презентација
од страна на различни компании од бизнис секторот, при што би биле
опфатени различни сектори на нивно делување.
•• Во рамките на активностите на Универзитетот „Гоце Делчев“
од страна на Центарот за кариера и развој беше извршена на
анкета во Општина Штип и беа обработени податоците за цела
Источна Македонија (мај 2009 г.). Во обработката на податоците
и интерпретацијата на резултатите беа користени софтверски
програми, Excel и SPSS, активно беа вклучени околу 10 студенти од
Економскиот факултет - Штип и Центарот за кариера и развој. При
ова истражување студентите кои учествуваа се здобија со искуство за
методологијата како изгледа едно истражување, како се обработуваат
анкетни прашалници и како статистички се интерпретираат добиените
резултати од истражувањето.
•• Како основен предуслов за прием на интервју за работа се добро
подготвено CV и мотивациско писмо. За таа цел беа одржани 2 обуки

84

Годишен извештај

од по 2 часа за изработка на CV и мотивациско писмо: 14.5.2009
г. – обучувачи беа Ненад Апостолоски и Наташа Цветковска од CDS.
За овие обуки имаше голем интерес кај студентите и ги посетија околу
120 студенти. Во план е Центарот за кариера и развој самостојно еднаш
месечно да одржува обука за изработка на CV и мотивациско писмо.
•• Како еден од предизвиците со коишто се соочуваат студентите при
активно барање на работа, интервју за работа, при прием на работа
се квалитетни презентациски и комунакициски вештини. За таа цел
Центарот за кариера и развој во соработка со CDS организираше
Работилница за комуникациски и презентациски вештини:
28.5.2009 г. – фацилитатори на работилницата беа Билјана Велевска и
Тања Ашкапова од CDS. Работилницата ја посетија 25 студенти.
•• Инициран проект за рециклирање на хартија на Економскиот
факултет со волонтерско учество на 2 студенти на Економскиот
факултет - Штип. Целта на овој проект е развивање на организациските
и претприемачки способности на студентите волонтери во овој
проект, додека на генерално ниво Универзитетот би имал финансиска
придобивка и студенти со развиена еколошка свест, како и согледување
на бизнис можности во различни сегменти.
•• За поттикнување и стимулирање на креативноста и инвентивноста
на студентите беше одржана 5 дневна Работилница за креативност
и иновација од 6.7.2009 до 10.7.2009 г. – фацилитатори беа Душан
Миланов и Мајкл Шимански – Центар за кариера и развој. Студентите
коишто ја посетија оваа работилница добија и сертификат за учество
во работилница. 17 студенти ја посетија оваа работилница.
•• Работното искуство е многу важен фактор за барање на работа,
конкурирање за работно место, како и за адаптирање, напредување
при прием на работа во една работна организација. Поради овие
потреби на студентите, Центарот за кариера и развој направи напори
за обезбедување на пракса за сите студенти на Економскиот факултет.
Исто така, беа испратени барања за овозмужување на практикантска
работа до сите општи болници во Источна Македонија. За остварување
на пракса на студентите при Економскиот факултет беа потпишани
договори за практикантска работа:  
–– Договор за практикантска работа со Стопанска банка АД Скопје
–– Договор за практикантска работа со Комерцијална банка АД Скопје
–– Договор за практикантска работа со Тутунска банка АД Скопје
–– Договор за практикантска работа со Општина Штип
–– Договор за практикантска работа со ЈЗУ Општа болница - Струмица
–– Договор за практикантска работа со ЈЗУ Општа болница - Кавадарци
–– Договор за практикантска работа со Специјална болница по хируршки
болести „ФИЛИП ВТОРИ” - Скопје
–– Договор за соработка со USAID во рамките на проектот за
конкурентност
–– Обезбедена пракса за повеќе од 350 студенти во нивните матични
градови.
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XI. Центар за односи со јавноста
Центарот за односи со јавност како единица на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип е формиран со донесување на Одлука на Собранието на
Република Македонија за давање согласност на Статутот на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип, на седницата одржана на 27 април 2009 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2008 и 103/2008).
Пред формирањето на Центарот, функционираа Канцеларија за
односи со јавноста и Одделот за издавачка дејност, во чиј состав беше и
екипата (четири лица) за изработка на веб-страницата и беше задолжени
со низа активности за остварувањето на дејноста, улогата и задачите на
Универзитетот и на единиците.
Канцеларијата за односи со јавноста функционираше во просториите
на Ректоратот. Канцеларијата воспоставуваше комуникации со пошироката
јавност во земјава и со одделни субјекти поврзани со Универзитетот во
странство.
Канцеларијата за односи со јавноста редовно ја информираше јавноста
и осмислено ги презентираше информациите и содржините за работата на
структурите на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.
Канцеларијата организираше: прес-конференции, трибини, свечености, доделување на признанија, патронен ден на Универзитетот, почеток на
нова студиска година, доделување на дипломи, приредби и други активности
за промоција на Универзитетот.
Од септември до крајот на ноември 2007 година Одделот за издавачка
дејност беше сместен во просториите на поранешниот Работнички
универзитет (денес Факултет за информатика).
Од декември 2007 година до септември 2009 година Одделот работеше
во просториите на Ректоратот на Универзитетот (ул. „Крсте Мисирков“
бб - Штип).
Од почетокот на октомври 2009 година Одделот е дислоциран во
Кампус 1, односно на првиот кат од новите, модерно просторно и технички
уредени простории на Центарот за односи со јавноста (ул. „Генерал Михајло
Апостолски“ бб - Штип).
Во периодот од септември 2008 година започна изградбата на Центарот
за односи со јавноста, кој е со површина од 332 м2.
Одделот за издавачка дејност е со површина од 98 м2, Одделот за радио
и ТВ заедно со Одделот за реклама и пропаганда се на површина од 205 м2.
Центарот за односи со јавноста, како единица на Универзитетот
„Гоце Делчев“ - Штип, активно и постојано учествува и придонесува
за остварувањето на дејноста, улогата и задачите на Универзитетот и на
единиците.
Центарот активно учествува во работата на органите, работните тела
на Универзитетот и на единиците.
Центарот реализира акти, одлуки и задачи на органите на Универзитетот
и на единиците и го почитува дигнитетот и достојно го употребува името и
обележјата на Универзитетот.
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••Структура
Раководител: м-р Кирил Барбареев
Според Правилникот за организација на работата и систематизација
на работните места на Универзитетот („Универзитетски гласник“ бр.10,
јули 2009 г.), од страна на ректорот на Универзитетот, проф. д-р Саша
Митрев, во јули 2009 година за раководител на Центарот за односи со
јавноста е назначен м-р Кирил Барбареев.
Вработени:
Славе Димитров - референт во издавачка дејност
Даница Гавриловска Атанасовска - лектор во издавачка дејност
Благој Михов - референт во издавачка дејност
Игор Ампов - веб – администратор
Кристина Богатинова - веб – администратор
Марија Манева - референт во Оддел за реклама и пропаганда
Тони Михаилов - новинар
Влатко Миленкоски - радио и ТВ техничар
••Оддели во состав на Центарот
Во состав на Центарот за односи со јавноста се три оддели:
1. Оддел за издавачка дејност,
2. Оддел за реклама и пропаганда,
3. Оддел за радио и ТВ.
Оддел за издавачка дејност
Универзитетот „Гоце Делчев“ својата издавачка дејност ја
остварува преку издавање на учебници, учебни помагала, монографии,
студии, списанија, годишници, зборници, преводи на странски изданија,
информативен и пропаганден материјал, брошури, летоци и друга
литература.
Формирање
Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Гоце Делчев“ на
четвртата седница, одржана на 21 август 2007 година, донесе Правилник
за единствените основи за остварување на издавачка дејност на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Одделот за издавачка дејност е основан во септември 2007 година,
со тројца вработени. Истиот месец беа печатени првите броеви на
универзитетските гласила „Универзитетски гласник“ и „Универзитетски
билтен“.
Формирањето на Одделот се наметна како суштинска потреба за
ефикасно и квалитетно спроведување на Издавачкиот план на Универзитетот.
Од јули 2009 година Одделот за издавачка дејност влезе во состав на
Центарот за односи со јавноста.
Организирањето и екипирањето со соодветни и, пред сè, висококвалитетни и стручни кадри беше приоритет при создавањето на Одделот.
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Од основањето на Одделот во септември 2007 година па до денес,
бројот на вработени лица се зголеми. Одделот беше основан со тројца
вработени, а денес работат шестмина вработени.
Активности на Одделот
Според Издавачкиот план на Универзитетот „Гоце Делчев“,
но и според креативноста, ентузијазмот, максималната посветеност
и професионалност во работата, како и добрата тимска работа на
вработените во Центарот за односи со јавноста, во периодот од октомври
2008 година до октомври 2009 година се реализирани следниве активности
и изданија.
Универзитетски гласила (октомври 2008 - октомври 2009 година)
„Универзитетски гласник“
1. „Универзитетски гласник“ бр. 6
(декември 2008 г., Европа 92, Кочани, тираж 300, 32 стр.)
2. „Универзитетски гласник“ бр. 7
(јануари 2009 г., Европа 92, Кочани, тираж 300, 32 стр.)
3. „Универзитетски гласник“ бр. 8
(април 2009 г., 2 Август, Штип, тираж 300, 140 стр.)
4. „Универзитетски гласник“ бр. 9
(април 2009 г., 2 Август, Штип, тираж 300, 85 стр.)
5. „Универзитетски гласник“ бр. 10
(јули 2009 г., 2 Август, Штип, тираж 300, 214 стр.)
6. „Универзитетски гласник“ бр. 11
(ноември 2009 година, 2 Август, Штип, тираж 300, 39 стр.)
7. „Универзитетски гласник“ бр. 12
(декември 2009 година, 2 Август, Штип, тираж 300, 439 стр.)
„Универзитетски билтен“
1. „Универзитетски билтен“ бр. 12
(27 октомври 2008 г., Универзитетска печатница, 38 стр.)
2. „Универзитетски билтен“ бр. 13
(27 ноември 2008 г., Универзитетска печатница, 20 стр.)
3. „Универзитетски билтен“ бр.14
(21 јануари 2009 г., Универзитетска печатница, 14 стр.)
4. „Универзитетски билтен“ бр. 15
(2 февруари 2009 г., Универзитетска печатница, 10 стр.)
5. „Универзитетски билтен“ бр. 16
(16 февруари 2009 г., Универзитетска печатница, 91 стр.)
6. „Универзитетски билтен“ бр. 17
(15 март 2009 г., Универзитетска печатница, 5 стр.)
7. „Универзитетски билтен“ бр. 18
(1 април 2009 г., Универзитетска печатница, 16 стр.)
8. „Универзитетски билтен“ бр. 19
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(15 април 2009 г., Универзитетска печатница, 19)
9. „Универзитетски билтен“ бр. 20
(4 мај 2009 г., Универзитетска печатница, 33 стр.)
10. „Универзитетски билтен“ бр. 21
(1 јуни 2009 г., Универзитетска печатница, 23 стр.)
11. „Универзитетски билтен“ бр. 22
(15 јуни 2009 г., Универзитетска печатница, 7 стр.)
12. „Универзитетски билтен“ бр. 23
(17 јуни 2009 г., Универзитетска печатница, 5 стр.)
13. „Универзитетски билтен“ бр. 24
(1 јули 2009 г., Универзитетска печатница, 33 стр.)
14. „Универзитетски билтен“ бр. 25
(14 август 2009 г., Универзитетска печатница, 20 стр.)
15. „Универзитетски билтен“ бр. 26
(3 септември 2009 г., Универзитетска печатница, 99 стр.)
16. „Универзитетски билтен“ бр. 27
(17 септември 2009 г., Универзитетска печатница, 22 стр.)
17. „Универзитетски билтен“ бр. 28
(1 октомври 2009 г., Универзитетска печатница, 11 стр.)
18. „Универзитетски билтен“ бр. 29
(15 октомври 2009 г., Универзитетска печатница, 39 стр.)
19. „Универзитетски билтен“ бр. 30
(02 ноември 2009 г., Универзитетска печатница, 44 стр.)
20. „Универзитетски билтен“ бр. 31
(16 ноември 2009 г., Универзитетска печатница, 185 стр.)
21. „Универзитетски билтен“ бр. 32
(01 декември 2009 г., Универзитетска печатница, 31 стр.)
22. „Универзитетски билтен“ бр. 33
(15 декември 2009 г., Универзитетска печатница, 12 стр.)
Одделот располага со најсовремена компјутерска опрема,
видеокамери, фотоапарати, печатачи, копери, скенери, плотер, катер
и друга опрема која во целост ги задоволува барањата за квалитетно и
навремено извршување на сите поставени задачи.
Отсек за одржување на веб-страници
Активности на Отсекот
Октомври 2008 г.: Состанок на центарот со Ректорот. На состанокот
се договорени измени за содржините на официјалната веб-страница,
хостирање и креирање на страници за новоформираните факултети.
Во текот на месецот се прибрани информации и слики за 6 нови вебстраници, и тоа:
• Веб-страница за Електротехнички факултет – Радовиш: http://etf.ugd.
edu.mk ;
• Веб-страница за Машински факултет – Виница: http://mf.ugd.edu.mk ;
• Веб-страница за Технолошко-технички факултет – Пробиштип: http://
ttf.ugd.edu.mk ;
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•
•
•

Веб-страница за Медицински факултет – Штип: http://fmn.ugd.edu.mk ;
Веб-страница за Филолошки факултет – Штип: http://ff.ugd.edu.mk ;
Веб-страница за Факултет за туризам и бизнис логистика – Гевгелија:
http://ftb.ugd.edu.mk.
Во прибирањето на информации учествуваа вработените во Центарот
како и лица задолжени по факултетите:
1. Трајче Стојанов – Педагошки факултет
2. Илија Груевски – Правен факултет
3. Златко Бежовски – Економски факултет
4. Зоран Поповски – Земјоделски факултет
5. Александар Крстев – Факултет за информатика
6. Стојанче Мијалковски – Факултет за природни и технички науки
7. Ангеле Михајлов – Факултет за природни и технички науки
8. Васка Здравковска – Факултет за медицински науки
9. Кристина Богатинова – Електротехнички факултет
10. Сашко Милев – Машински факултет
11. Костадин Голаков – Филолошки факултет
12. Душица Санева – Факултет за туризам и бизнис логистика
Во текот на секој работен ден е вршено ажурирање на веќе формираните
веб-страници.
Ноември 2008 г.: Состанок со претставници од Центарот за кариера и
развој и Темпус проектот.
На состанокот е договорено изработка и хостинг на веб страници за
нивните потреби. Изработени се две нови веб-страници:
• Центар за кариера и развој: http://ckr.ugd.edu.mk
•	Темпус проект: http://ietc.edu.mk
За изработка на страницата за Темпус проектот беше задолжен Игор
Ампов.
Во текот на месецот е одржан и состанок со Ректорот на кој е
договорено креирање на посебен дел од веб-страницата за објавување на
Јавни набавки.
Декември 2008 г.: Состанок на Центарот со Ректорот. На состанокот
е договорено креирање на посебни делови на веб-страницата што ќе служат
за објавување на материјали од Ректорска управа и Универзитетски сенат,
со што се овозможува заседавање на овие седници по електронски пат,
односно намалување на копиран материјал за истите. На овој начин се
изврши заштеда на материјал за печатење.
Во текот на секој работен ден е вршено прибирање на информации и
доизработка на веб-страниците на Универзитетот и факултетите.
Јануари 2009 г.: Нова систематизација на факултетите и кампусите.
Оваа промена предизвика промена во структурата на веб-страниците. Во
текот на месецот е вршено обновување, одржување и ажурирање на сите
веб-страници. Одржани се и состаноци на кои е договорена и планирана
изработка на нови веб-страници.
Февруари 2009 г.: Состанок со Канцеларија за рурален развој на кој
е договорена изработка и хостирање на веб-страницата за нивните потреби.
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Отворена е нова веб-страница:
Канцеларија за рурален развој: http://krr.ugd.edu.mk
За прибирање на информации беше задолжен Васко Златковски.
Март 2009 г.: Тековни работи. Обновување, одржување и ажурирање
на сите веб-страници под надлежност на Отсек за одржување на вебстраници.
Април 2009 г.: Со вклучување на новите членови во Центарот за
односи со јавноста, одржан е информативен состанок за обновување
на изгледот и содржините на официјалниот веб сајт. На состанокот е
дискутирано и за видот на содржините што треба да се прикажуваат и
начинот на нивно одобрување за да се објават.
Мај 2009 г.: Состанок со ректорот и презентирање на новите идеи за
изгледот и содржините на веб-страницата. На состанокот е усвоен новиот
концепт на страницата, извршена е прераспределба на работните задачи за
поголема ефикасност во работата. Во текот на месецот е одржан состанок
со Институтот за историја и археологија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип. На состанокот е договорено изработка и хостирање на
веб-страница за нивните потреби.
Креирана е веб-страницата на Институтот за историја и археологија
http://inisa.ugd.edu.mk. За доставување на информации е задолжен
Александар Донски.
Јуни 2009 г.: Изработка на тест веб-страница на која се врши
приспособување на изгледот за официјалниот веб сајт. Тест сајтот беше
презентиран пред ректорот и усвоен. Во текот на секој работен ден е
вршено ажурирање на веќе формираните веб-страници.
Јули 2009 г.: Формирана е конечната верзија на изгледот на
официјалниот веб сајт и имплементација на истиот. Со промената на
изгледот се извршени и промени во содржините.
Август 2009 г.: Тековни работи.
Септември 2009 г.: Состанок со ректорот. На состанокот е
договорено изгледот на официјалниот веб сајт да се унифицира за сите
останати сајтови, односно да се имплементира со извесни промени на вебстраниците на сите факултети, како и на центрите и институтите кои се
под Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Во текот на месецот е извршена
промена на поголем дел од веб сајтовите на факултетите.
Преместување во новите работни простории.
Октомври 2009 г.: Имплементирање на новиот изглед на останатите
веб-страници на Универзитетот. Изработка на веб-страницата на
официјалниот веб сајт на повеќе јазици (повеќе јазична верзија на вебстраницата). 14.10.2009 г.: состанок на Центарот. На состанокот се
усвоени новите работни задачи:
- Креирање на страница за Центарот за односи со јавноста
- Креирање на страница за Универзитетското радио
- Англиска и руска верзија на страницата
- Правилник

•
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Оддел за реклама и пропаганда
Одделот за реклама и пропаганда, согласно со Систематизацијата на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, започна да работи како посебен
оддел во рамките на Центарот за односи со јавноста при Универзитетот,
во април 2009 година.
Во периодот пред неговото формирање, маркетинг и промотивните
активности беа реализирани од страна на Центарот за односи со јавноста.
Одделот за реклама и пропаганда е одговорен за планирање, реализирање
и евалуирање на сите промотивни и маркетинг активности коишто имаат за
цел да го промовираат Универзитетот во државата и надвор од неа.
Во соработка со факултетите, центрите, институтите и другите
единици интегрирани во Универзитетот, Одделот за реклама и пропаганда
е одговорен за подготовка на Маркетинг-акционен план, реализација на
тој Маркетинг план и евалуација на резултатите. Понатаму, Одделот
за реклама и пропаганда покрај планираните промотивни и маркетинг
проекти предвидени и утврдени со Маркетинг планот редовно се грижи
за дизајнот, информациите и изборот на рекламните материјали, во
соработка со Одделот за радио и ТВ подготвува аудио и видео презентации
за универзитетот, рекламни аудио и видео спотови за универзитетот,
комуницира со медиумите во делот на рекламното и ПР претставување
на Универзитетот, дава поддршка во организација на манифестации,
свечености, патронен празник на Универзитетот и други настани.
Во периодот од октомври 2008 до октомври 2009 г., Центарот за односи
со јавноста, односно Одделот за реклама и пропаганда има реализирано низа
проекти.
Декември 2008 г.: организација на Годишен концерт на Факултетот
за музичка уметност. Организација на Новогодишна прослава за децата на
вработените на Универзитетот.
Февруари 2009 г.: споменрелјеф на Гоце Делчев во Ново Село, по
повод 105 години од раѓањето на Гоце Делчев.
16 март 2009 г. - отворање на новите простории на Правен факултет
во Кочани.
Центарот за односи со јавноста се вклучи во организацијата на
отворањето на новите простории. Организација на местото на настанот,
информирање на медиумите, подготовка на текстови и целиот протокол на
настанот.
Март 2009 г. – свечено одбележувањето на патронатот   на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Одбележувањето се одржа
во петок, 27 март 2009 година, на точно две години од донесувањето на
Одлуката за основање на државен универзитет во Штип. Вработените
заедно со бројни гости можеа да присуствуваат на пригодна програма, која
својот врв го имаше со уметничката програма на Свечената академија, која
се одржа во амфитеатарот на Економскиот факултет. Свечено обраќање на
академијата имаше ректорот проф. д-р Саша Митрев, кој ги потенцираше
досегашните постигнувања, но уште повеќе се задржа на плановите.
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Првите две години од работата на Универзитетот претставуваа голема
обврска за сите, предизвик оваа високообразовна институција од идеја на
хартија да се претвори во реалност. Во рамките на одбележувањето на
патронатот, беше положено цвеќе пред бистата на Гоце Делчев во Кампус
2 на УГД, а свечено беше предаден во употреба и објектот на Факултетот
за музичка уметност.
Април 2009 г. - Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип се
претстави пред посетителите на Деновите на образование и кариера.
За таа цел Одделот за реклама и пропаганда подготви посебен проект за
претставување кој вклучува уредување на штандот, со поставување на
дел од изложбата „Универзитетот низ фотографии“ што го прикажува
развојот на Универзитетот од неговото формирање до денес.
На штандот на Универзитетот посетителите можea да добијат
комплетни информации за можностите за студирање на УГД директно
од претставниците на Универзитетот, како и од промотивните печатени и
аудио/видео материјали што Одделот за реклама и пропагнада ги подготви
специјално за оваа намена.
Универзитетот се претстави пред присутните и со настап на
Факултетот за музичка уметност. Одделот за етнокореологија беше
дел од церемонијата на свеченото отворање, а во следните денови
студентите и професорите од овој Оддел како и од Одделот за џез понудија
неколкучасовна музичка програма на штандот на Министерството за
образование.
Април 2009 г. - Изложбата „Универзитетот низ фотографии“
беше поставена во фоајето на Центарот за култура „Ацо Шопов“. Сите
заинтересирани граѓани на Штип можеа да ја видат од 15 април па сè до
крајот на месецот. На изложбата со над 120 фотографии беше прикажан
повеќегодишниот развој на Универзитетот - од иницијатива за отворање
на државен универзитет во Источна Македонија, преку активностите
за практична реализација, реновирањето на постојните и изградба на
нови објекти, до пуштањето во употреба на најсовремени лаборатории,
реализирањето на образовниот процес и воспоставувањето на
меѓууниверзитетска и меѓународна соработка. Изложбата организирано ја
посетија учениците од средните училишта во Штип и сите заинтересирани
граѓани.
Април/мај 2009 г. - во текот на април и мај 2009 г. Одделот за
реклама и пропаганда реализираше промотивна кампања во пресрет на
уписите во новата студиска 2009/2010 година. Кампањата се состоеше во
претставување на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип пред учениците
во повеќе од 25 средни училишта во 11 градови во југоисточниот дел од
државата. Заедно со група студенти, асистенти и професори, претставници
од Центарот ги посетија: Берово, Делчево, Пробиштип, Штип, Кочани,
Виница, Струмица, Велес, Гевгелија, Кавадарци и Радовиш.
Претставувањето на Универзитетот се вршеше преку директна
презентација и комуникација на претставниците од Универзитетот со
учениците од средните училишта.
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Јуни 2009 г. – Одделот за реклама и пропаганда во соработка со
Економскиот факултет при Универзитетот реализираше истражување со
цел да се добијат показатели за тоа колку од матурантите се заинтересирани
да го продолжат образованието, кој универзитет ќе го одберат, кој
факултет, која студиска програма итн. Овие показатели беа значајни
за Универзитетот, бидејќи даваат реална слика за размислувањата на
младата популација, за нивните интереси и мотиви. Истражувањето беше
направено преку анкетни листови, при што беа анкетирани повеќе од
3.000 матуранти од 29 средни училишта. Согласно со добиените резултати
понатаму Одделот за реклама и пропаганда ќе ги концепираше своите
активности.
Август 2009 г. – во втората половина од август, Одделот за реклама и
пропаганда во соработка со Факултетот за музичка уметност реализираше
уште еден промотивен проект – концертна турнеја. Во рамките на
промотивната турнеја со концертни изведби на отворено, во Гевгелија,
Кочани, Струмица, Дојран, Кавадарци и Штип, професорите и студентите
на ФМУ ги презентираа можностите на својот факултет, демонстрирајќи
висок музички квалитет.
На сите концерти настап имаа студентите од класата на доцент м-р
Владимир Лазаревски и м-р Златка Митевска, оперскиот пејач Марјан
Николовски во пијано придружба на корепетитор Невенка Трајковска и
Одделот за етнокореологија под раководство на професорите м-р Владимир
Јаневски и предавачот Горан Ангелов. Забележителна беше и изведбата на
Одделот за инструментален џез, под раководство на професорите доцент
Гоце Мицанов, доцент Антонијо Китановски, доцент м-р Александар
Секуловски и асс. Ванче Харалампевски. На завршниот концерт во Штип
свој настап имаше и вонредниот професор м-р Борис Трајанов.
Септември 2009 г.   - Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип се
претстави на манифестацијата „Ноќ на истражувачи“. Во рамките
на централната манифестација, која годинава се одржа во Битола,
Земјоделскиот факултет, Технолошко-техничкиот факултет и Факултетот
за природни и технички науки активно се претставија пред научната
јавност и граѓаните на Битола, презентирајќи ги своите истражувања и
научни достигнувања, како и можноста за нивна практична примена во
стопанскиот живот. Преку овој настан, Универзитетот ја промовираше
својата научна дејност и ја потенцираше својата отворена позиција и
иницијативност во поглед на спојувањето на академијата и стопанството,
како и подобрување на соработката помеѓу високообразовните институции
како носители на научните истражувања и малите и средни претпријатија,
каде се аплицираат достигнувањата на македонските научници.
На 28 септември 2009 г. - отворање на новите објекти во Кавадарци
Центарот за односи со јавноста се вклучи во организацијата на
отворањето на новите простории. Организација на местото на настанот,
информирање на медиумите, подготовка на текстови и целиот протокол
на настанот.
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Октомври 2009 г. - Универзитетот „Гоце Делчев“ во соработка со
Германската амбасада во Република Македонија успешно реализираше
проект за прикажување на филмови од германската кинематографија
„Универзитетска филмска недела - недела на германски филм“.
Универзитетската филмска недела помина успешно и забележано
од страна на студентите и поширокиот аудиториум. Посетеноста и
заинтересираноста за Неделата на германскиот филм беше на завидно
ниво, како од студентите на УГД, така и од заинтересираните граѓани,
вљубеници во филмската уметност. Програмата се состоеше од пет вечери,
со премиерно прикажување на дела од различни жанрови од германската
кинематографија. Првата вечер посетителите имаа можност да го гледаат
документарниот филм „Како падна ѕидот”, по кој следуваше серија кратки
филмови „Мојот ѕид”. На втората вечер беше прикажан филмот „Под
мостовите”, на третата - серија краткометражни филмови, додека четвртата
вечер беше резервирана за филмот „Небо без ѕвезди”. Последната вечер од
филмската недела заврши со филмот „Еден ден во Европа”.
На 7 октомври 2009 г. - промоција на 35 наслови на преведени
книги. Организацијата на настанот и целиот протокол во соработка со
протоколот на претседателот на Владата на РМ го организираше Центарот
за односи со јавноста. На свеченоста присуствуваа и претседателот на
Владата на РМ Никола Груевски и министерот за образование и наука
Никола Тодоров.
Универзитетот „Гоце Делчев“ организираше промоција на вкупно 35
наслови кои се дел од преводот на 500 стручни, научни книги и учебници од
кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во САД
и Англија, и учебници од областа на правото во Франција и во Германија.
Оддел за радио и ТВ
Во декември 2008 година се работеше на комплетирање на
потребната документација за пријавување на Конкурсот за доделување
на Дозвола за вршење на радиодифузна дејност, објавен од страна на
Советот за радиодифузија на Република Македонија. Беше изготвен
Елаборат за општи, технички, продукциски, програмски и други услови –
за доделување на Дозвола за вршење радиодифузна дејност на непрофитна
радиодифузна установа за задоволување на потребите и интересите на
студентската популација, на подрачјето на Штип со најблиската околина.
Елаборатот опфаќа образложение на оправданоста за отворање на
Универзитетско радио „УГД ФМ“ на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип, Пријава до Советот за радиодифузија, Тековна состојба на правното
лице, Изјава за точноста на податоците и за исполнување на условите
од Законот во поглед на вршење на дејноста, Изјава за почитување
на основните технички стандарди, услови и параметри предвидени со
Законот за електронски комуникации, документи за финансиската
способност на Универзитетот, Финансиски план, Извештај за извршени
мерења на отпорот на заземјување на објектот на Универзитетското радио
и Програмска шема со образложение на неделната програма.
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Сите овие документи се подготвуваа и во текот на ноември, кога се
подготвуваше и програмската шема на Универзитетското радио „УГД
ФМ“. Во ноември по пат на јавен повик беше избрана и фирмата „Визион“
како овластена за изработка на технички елаборат, кој исто така е составен
дел од документацијата која се поднесува до Советот за радиодифузија.
Техничкиот елаборат ги предвидува техничките услови и параметри
по кои се гради објектот во кој се лоцирани студијата и редакцијата на
Универзитетското радио, како и параметрите кои треба да ги исполнуваат
локациите за предавателната опрема, покриеноста и опфатот на слушаност
на радиото, карактеристиките на опремата која треба да се набави.
Комплетната документација до Советот за радиодифузија беше
поднесена на 30.12.2008 година.
Во јануари 2009 година се започна со активности за подготовка
на спецификацијата за распишување на тендер за набавка на опрема за
Универзитетското радио „УГД ФМ“. Подготовката на спецификацијата
е работена во соработка со стручни лица и во согласност со стандардите
пропишани од Советот за радиодифузија и Агенцијата за електронски
комуникации.
При изградбата на објектот за Универзитетското радио имаше
постојан контакт со изведувачот при планирањето на просториите,
заради исполнување на неопходните технички, акустички предуслови за
студијата од кои ќе се реализира програмата на Универзитетското радио
„УГД ФМ“.
Советот за радиодифузија на Република Македонија по завршувањето
на Конкурсот, на својата петта седница, на 12.2.2009 година, донесе Одлука
да додели Дозвола за вршење радиодифузна дејност на непрофитна
радиодифузна установа – за емитување и пренос на радиопрограмски
сервис на македонски јазик, со опфат на слушаност на подрачјето на Штип
со најблиската околина (локално ниво) за задоволување на специфичните
потреби и интереси на студентската популација, и тоа: - 1 (една) дозвола
за вршење радиодифузна дејност на непрофитна радиодифузна установа
– за емитување и пренос на радиопрограмски сервис на македонски јазик,
со опфат на слушаност на подрачјето на Штип со најблиската околина
(локално ниво), преку терестријален предавател – на фреквенција 91,0
MHz, на образовната установа Универзитет „Гоце Делчев” – Штип. Оваа
Одлука беше објавена во „Службен весник на Р. Македонија“ бр.20 од
16.2.2009 година.
Со тоа се создадоа предуслови Универзитетското радио „УГД ФМ“
да ја започне постапката за регистрирање на непрофитна радиодифузна
установа, во согласнот со Законот за радиодифузна дејност.
Истовремено, започна и постапката за добивање на Одобрение за
користење на радиофреквенција за вршење на радиодифузна дејност. Со
оглед на фактот дека за добивање на вакво одобрение од Агенцијата за
електронски комуникации е неопходно да се има регистрирано непрофитна
радиодифузна установа, во март 2009 година се започна постапката, во
комуникација со Централниот регистер на РМ. Со оглед на фактот дека
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во Република Македонија дотогаш немаше пример на регистрирана
непрофитна радиодифузна установа, целиот процес се оддолжи.
Во комуникација помеѓу Централниот регистар, Советот за
радиодифузија и Агенцијата за електронски комуникации беше утврдено
дека законските одредби овозможуваат високообразовните установи и
институции да можат да вршат радиодифузна дејност, доколку во својот
Статут имаат предвидено таква дејност. Со оглед на тоа дека Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Статутот има предвидено вршење на радиодифузна
дејност, препораката од Советот за радиодифузија и Агенцијата за
електронски комуникации беше Универзитетското радио „УГД ФМ“ да
може да се регистрира како внатрешна организациона единица во состав
на Универзитетот „Гоце Делчев“. Универзитетот донесе таква одлука,
врз основа на која започна и постапката за добивање на Одобрение за
користење на радиофреквенции.
На почетокот на март 2009 г. беше комплетирана спецификацијата
за објавување на тендер за набавка на опрема за радиото. Тендерот беше
објавен на 18.3.2009 година, во „Службен весник на Р. Македонија“ и
на веб-страницата на Универзитетот „Гоце Делчев“. Отворањето на
понудите беше на 22.4.2009 година, а за најповолна беше избрана понудата
на фирмата „Визион“.
Во април 2009 г., паралелно со активностите околу тендерот за
набавка на опремата за радиото, беа поднесени барањата до Агенцијата
за електронски комуникации за добивање Одобрение за користење на
радиофреквенции.
Истовремено, продолжија и активностите околу
изградбата на објектот во Кампус 4 на Универзитетот „Гоце Делчев“, каде
што се лоцирани просториите на радиото.
Во месец мај, по истекот на рокот за приговори по тендерот за
набавка на опремата за Радиото, во соработка со фирмата која го доби
тендерот, се утврди динамиката на доставување на понудената опрема и
се прецизираа ставките од тендерот и измените кои беа договорени со
дополнувањето на тендерот од почетокот на април.
Во втората половина на мај започна и подготовката на музичките
содржини, со внесување на музичкиот фонд, кој е предвиден за стартот на
програмата на Универзитетското радио.
На 28 мај и официјално на Универзитетското радио „УГД ФМ“ му
беа доделени одобренија за користење на радиофреквенции во фиксна и
радиодифузна служба.
Во месец јуни, главните активности околу Универзитетското радио
„УГД ФМ“ беа насочени кон набавката на опремата по завршениот
тендер, како и на создавањето предуслови за почеток со експериментална
програма на Универзитетското радио „УГД ФМ“.
Во договор со фирма – добитник на тендер за набавка на мебел,
се остварија контакти за набавка на мебелот за Радиото, со оглед на
специфичноста на мебелот потребен за режијата, продукцијата и за
студиото од кое се реализира програмата на „УГД ФМ“.
На 24 јуни, претседателот на Советот за радиодифузија и официјално
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ја потпиша Лиценцата за работа на Универзитетското радио „УГД ФМ“,
со важност од девет години.
Во текот на јуни, продолжија и контактите со фирмата која ја
набавува опремата за Универзитетското радио, со детализирање на
техничките карактеристики на предавателната и студиската опрема, како
и софтверот за емитување на програмата.
На 1 јули 2009 година, во официјална посета на Универзитетот
„Гоце Делчев“ беше претседателот на Советот за радиодифузија Зоран
Стефановски, при што на ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“
свечено му ја додели Дозволата за работа на Универзитетското радио
„УГД ФМ“.
Во текот на јули 2009 г., главните активности беа на пуштање на
сигнал и експериментална програма на радиото. Опремата за Радиото
беше доставена во првата половина на месецот. Етапно се монтираше
предавателната опрема – најпрвин беше поставен столбот за линковските
антени на локацијата на која се наоѓа радиото – Кампус 4 на Универзитетот
„Гоце Делчев“.
Во втората фаза започна комплетна инсталација на радиостаница со
каблирање и дефинирање на опремата, беа монтирани и предавателните
антени на локацијата „Исар“, по што на 29.7.2009 година беше пуштен
сигнал на Универзитетското радио „УГД ФМ“. Радиото започна со
експериментално емитување на музичка програма.
Во јули беше завршен и делот на набавка и монтирање на мебелот
во Радиото.
Во август Универзитетското радио „УГД ФМ“ ги следеше и
настапите на Факултетот за музичка уметност во рамките на промоцијата
на Универзитетот низ градовите во Република Македонија, а концертите
беа снимени и реемитувани на програмата на „УГД ФМ“.
Беа снимени и 22 идентификациони џинглови за програмата на „УГД
ФМ“.
Се изработи идентификационен графички симбол (лого) на „УГД
ФМ“. Истовремено се дополнуваше музичката архива на Радиото, во
рамките на подготовка за официјален старт со предвидената програма.
Во септември 2009 г., продолжи експерименталната музичка
програма на „УГД ФМ“, а во завршна фаза беа активностите за монтажа
на опремата во главната режија, продукцијата и студиото на „УГД ФМ“.
Комплетно беше завршена работата на студискиот и редакцискиот дел во
Универзитетското радио, со што се создадоа предуслови за монтажа на
опремата. Со монтажата беше завршено до почетокот на октомври 2009
година.
Со говорна програма Универзитетското радио „УГД ФМ“ започна
на 7.10.2009 година, на денот на свеченото отворање. Радиото свечено во
употреба го пуштија ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“, проф. д-р
Саша Митрев, премиерот Никола Груевски и министерот за образование
Никола Тодоров. На првиот ден од програмата интервју за Радиото даде
премиерот Никола Груевски.
Во октомври, Универзитетското радио „УГД ФМ“ емитуваше
Утринска програма „Може да почнеме“ од 7 до 11 часот, со создавање на
услови за имплементирање на предвидената програмска шема.
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Просторни и технички услови
Простории каде што се работи и престојува
Реновирање, адаптација и санација на просториите

Радио во изградба

Редакција и студија во изградба

Местење на предавателен систем и антени
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Редакција

Студио

Режија

Продукција

 Издавачка дејност

Опрема
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XII. Центар за доживотно учење
Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип носејќи се со атрибутот
современа високообразовна институција во делокругот на своето работење
формира Центар за доживотно учење (ЦДУ).
Формирањето на ЦДУ е во склад со концептот за доживотно учење
усвоен од Европската унија со Лисабонската декларација од март 2000
година, како водечки принцип во развојот на човечките ресурси, односно
образование и обука на сите граѓани за живот и работа во општество
засновано на знаење.
Во таа смисла е определена мисијата на ЦДУ, која е насочена кон
промоција на програмата за доживотно учење во регионот, со што ќе
придонесе кон неговиот општествен, културен и економски развој. Од
тука целта.
За раководител на Центарот за доживотно учење беше назначена
проф. д-р Снежана Мирасчиева.
ЦДУ интензивно работеше на дефинирање на основните цели и
задачи, како и определување на програмските содржини на работа на
Центарот.
Имено, основните цели и задачи на Центарот се насочени кон
развивање на клучни компетенции за доживотно учење, организирање на
разни облици на професионално усовршување, поттикнување на интерес
за доживотно учење, подобрување на компетенциите, стекнување на нови
компетенции и можности за професионален развој, со програмите за
доживотно учење се промовира еднаквост, социјална кохезија и активно
граѓанство.
Една од задачите на ЦДУ е определена во насока на емпириски
истражувања за потребите на пазарот на трудот со што се зголемува
креативноста и иновациите, вклучување на претприемниците на сите
степени на образование и обука.
Работата на ЦДУ беше насочена и кон поставување на организациската
поставеност на институционално и вон институционално ниво.
Од тој аспект, ЦДУ е во тесна корелација со останатите центри и
организациони единици на Универзитетот, од една страна како и во тесна
врска со локалната самопурава, невладиниот сектор, бизнис секторот,
воспитно-образовните и други институции, од друга страна. Исто така
една од целите на ЦДУ е и остварување соработка со други центри во
земјава и надвор од неа.
Во рамките на своето работење ЦДУ изготви Правилник за
организација и работење со кој се регулирани основните принципи на ЦДУ,
цели и задачи, политики и постапки за развој на концептот за доживотно
учење, како и мониторинг и евалвација на програмите за доживотно
учење. Во соработка со со Центарот за обезбедување на квалитет, ЦДУ
ја дијагностицира состојбата и во таа насока го насочува своето делување.
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XIII. Центар за контрола на квалитет
Воведни објаснувања
На иницијатива на Ректорската управа, а во согласност со актите
на Универзитот и ЗВО, во март 2009 г. се започнати активностите за
формирање на Центарот за обезбедување на квалитет при УГД.
За раководител на Центарот е назначен доц. д-р Дејан Мираковски,
чија задача заедно со Работна група во состав: проф. д-р Лилјана КолеваГудева, проф. д-р Снежана Мирасчиева и проф. д-р Снежана СтавреваВеселиновска беше да се започнат активностите за операционализација на
Центарот за обезбедување на квалитет.
Врз основа на обемна анализа на досегашните искуства, а раководејќи
се пред сè со препораките дадени во извештајот Standards and Guidelines
for Quality Assurance in the European Higher Education Area публикуван
од Европската асоцијација за обезбедување на квалитет во високото
образование во Хелсиники 2005 г., Работната група во директна
координација со ректорот проф. д-р Саша Митрев ги дефинира основните
цели и задачи на Центарот, вклучувајќи:
- зачувување на интересот на институцијата и општеството, за развој
и одржување на квалитетот и стандардите на високото образование;
- зголемување на квалитетот на образованието кое го добиваат
студентите;
- асистирање во процесите на управување и подобрување на квалитетот
на институционално ниво;
- обезбедување подлоги и поддршка за интерната и екстерната
евалуација;
- да обезбеди траспарентност и едноставност на процедурите за
евалуација на сите нивоа;
- да информира и да ги едуцира студентите, наставничкиот кадар,
техничкиот перисонал и сите заинтересирани страни за важноста и
потребата од развој и одржување на сопствена култура на одржување
на квалитетот, како и процесите и резултатите од комплетирање на
кое било ниво на високо образование.
Трнувајќи од овие основни поставки, во серија од обемни консултации
и работни состаноци, дефинирани се неколку работни документи кои се
подетално елаборирани во продолжение.
Хронолошки приказ на активностите
Како примарна активност на Работната група беше поставена
формалната организација на Центарот. Како резултат е разработен
Предлог-правилник, кој е во финалната фаза на усвојување од
универзитетските органи.
Правилникот за работа на Центарот ги дефинира принципите на
кои почива, целите и задачите на неговото работење, како и неговата
организациона структрура и поставеност (изразена низ органограм што е
составен дел од Предлог-правилникот).

102

Годишен извештај

Посебени напори беа вложени во дефинирање на сет од прашалници,
кои како дел од Универзитетскиот информационен систем ќе бидат основа
за анализа на квалитетот на студиските програми и сите активности за
нивна реализација. Во рамките на оваа активност е дефиниран генерален
прашалник кој ги опфаќа сите членки и служби на Универзитетот.
Дополнително, како предлог е разработен сет од прашалници за контрола
на квалитетот на наставничкиот кадар, наставниот процес и условите
за изведување на наставта, кои ќе бидат имплементирани согласно со
потребите за прибирање податоци и нивна анализа.
Како посебна активност е реализирана детална разработка и анализа на
прописите и досегашната пракса на самоевалуација на високообразовните
институции (пред сè на национално ниво). Како резултат на овие
активности се разработени формулари (табели) за прибирање на податоци
од страна на комисиите за самоевалуација. Формуларите (табелите) се во
целост компатибилни со правилниците за самоевалуација дефинирани од
МОН. Заради олеснување на нивното користење и согласно со политиките
на Универзитетот за електронско работење, овие формулари се целосно
дигитализирани.
Сите споменати документи, резултат од активностите на работната
група се дадени во прилог на овој извештај.
Предлог-програма за работа на
Центарот за обезбедување на квалитет за 2010 г.
Заради подобра прегледност, активностите се синтетизирани
табеларно во продолжение. За секоја активност е дефинирана временска
рамка и период на реализација.
Опис на активност
Завршување на активностите за формално
комплетирање на ЦОК
усвојување на Правилникот
усвојување на Предлог-програмата за работа
на ЦОК за 2010 г.
Тестирање и имплементација на Системот за
прибирање на податоци и нивна анализа
имплементација на анкетните прашалници
во ERP софтверот
тестирање на Системот
дефинирање на формите на извештаи за
потребите на ЦОК
целосна имплементација на генералниот
прашалник и извештај од извршената
анализа
Подготовка на прирачник за обезбедување на
квалитет
Разработка на план за дополнителна обука на
наставничкиот /административниот персонал

Временска
рамка
1 месец

Период на реализција

I квартал 2010

1 месец
1 месец

I половина на 2010

2 месеца
2 месеца

Крај на I половина
2010

3 месеци

I квартал 2010
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обуки за подобрување на квалитетот на
3 месеци
наставните активности
обуки за подобрување на квалитетот на
3 месеци
административните процедури
Подготвителни активности за самоевалуација
изработка на оперативен прирачник за
3 месеци
самоевалуација
обука и координација на комисиите за
3 месеци
самоевалуација
Обука на персоналот на ЦОК
дефинирање на структура на анкети и
анкетрање
6 месеци
статистичка обработка и анализа на
податоците
Соработка со структурите за обезбедување на
квалитет од други високообразовни установи или
асоцијации
размена на искуства преку посети и обуки
дефинирање на можности за заедничка 12 месеци
соработка на проекти за унапредување на
квалитетот во високотo оразовaние
-

III/IV квартал 2010

III квартал 2010
IV квартал 2010

I половина од 2010

во текот на целата
година

XIV. Центар за е-учење
Центарот за електронско учење (во понатамошниот текст ЦЕУ) е
формиран во септември 2008 година, но започна со работа во септември
2009 година со назначувањето на м-р Зоран Здравев за раководител на
Центарот. Со ова се заокружи процесот на етаблирање на ЦЕУ кој започна
преку проектите „Креативна настава и учење“ од УСАИД и ТЕМПУС
проектот „Интегрирање на електронското учење преку курикулумот за
учители“.
Преку овие проекти и дел како учество на УГД е набавена опремата
со која започнува функционирањето на ЦЕУ:
- сервери и компјутери за опремување на нагледната училница и
медиотеката;
- принтери, мрежна опрема;
- мултимедијална опрема (дигитални пијана, дигитални фотоапарати,
дигитални камкордери, графички табли);
- интерактивни табли за настава;
- софтвер;
- инсталирана е платформа за електронско учење „Мудл“ (Moodle).
Просториите во кои функционира ЦЕУ комплетно се реновирани во
2006 година преку проектот „Креативна настава и учење“ и се извршени
мали поправки од страна УГД во 2008 и 2009 година (најголем дел на
комјутерската мрежа).
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ЦЕУ моментално функционира во состав:
м-р Зоран Здравев, раководител, асистент на Факултетот за
информатика
- м-р Александар Крстев, помлад асистент на Факултетот за
информатика
- Маја Крстева, дипл. инж., волонтер
- Александар Донев, дипл. инж., волонтер.
За фукционирање на ЦЕУ се обезбедени печати, деловодна книга и
лиценци за Документ менаџмент системот и е започното евидентирањето
на документите во Системот.
Во текот на работењето се одржани три официјални состаноци на
ЦЕУ (со комплетниот тим) со дневен ред и со записници и постојано се
одржуваат брифинзи со одделни членови на тимот. На овие состаноци се
утврдени активностите на кои треба да се работи и е донесена програма за
работа за 2010 година.
Активности кои се реализирани во периодот од 15 септември до 25
декември 2009 година:
- донесена е Програма за работа;
- одржани се почетни курсеви за користење на „Мудл“ за наставниците
и соработниците од:
• Земјоделски факултет
• Факултет за природни и технички науки
• Факултет за информатика
• Економски факултет
• Педагошки факултет
• Правен факултет
• Филолошки факултет
• Факултет за медицински науки
• Факултет за музичка уметност
• Технолошки факултет
• Машински факултет
• Електротехнички факултет
• Факултет за туризам и угостителство (само двајца).
- Изработена е веб-страница на ЦЕУ, која постојано се ажурира.
- Направени се подготовки за издавање на електронски весник за
совети и актуелности од областа на електронското учење.
- Изготвен е ценовник за услугите кои ќе ги нуди ЦЕУ за потребите на
УГД и за надворешни лица.
- Изготвена е работна верзија на Правилникот за работа на ЦЕУ.
-
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XV.  ИТ центар
Во годината која истекува ИТ центарот беше вклучен во планирање,
изготвување на документација и евалуирање на неколку јавни набавки за
потребите на УГД.
• Тендер ИТ 1 - 2009 набавка на ИТ опрема
Преносни компјутери, проектори, мултимедијални табли, систем
за електронска евиденција на работно време, активна и пасивна мрежна
опрема, софтвер за заштита на податоци, интернет киосци, принтери и
видео опрема.
Набавката е реализирана и во најголем дел (90%) е имплементирана.
• Тендер ИТ 2 - 2009 набавка на ИТ опрема
Компјутери,
принтери,
скенери,
мултифункциски
уреди,
компјутерски делови, активна и пасивна мрежна опрема, видео картица и
блокатори за мобилна телефонија.
Набавката поради ребаланс на буџетот ќе се реализира при крајот на
тековната 2009 г. и почетокот на наредната година 2010 г.
• Тендер ИТ 3 - 2009 набавка на мрежен дисковен простор
Десет EMC2 AX-4 уреди предвидени за монтажа по кампусите
лоцирани по градовите: Кочани, Пробиштип, Берово, Виница, Кавадарци,
Струмица, Радовиш, Скопје, Гевгелија и на Плачковица.
Набавката е реализирана и во најголем дел (90%) е имплементирана.
• Тендер за телекомуникациски услуги 2009
Интернет пристап, безжични линкови за оддалечените локации
(градови) и телефонија.
Набавката е реализирана и во најголем дел е имплементирана.
• Тендер за оптичко поврзување втора фаза
Оптичко поврзување на нови објекти и создавање на редунтантни
оптички патеки.
Проектот ќе се реализира во три фази. кои треба да започнат во
наредната 2010 година.
• Тендер за набавка на систем за безжичен пристап и електронско
огласување
Уреди за овозможување на безжичен пристап и електронско
огласување и информирање по кампусите за потребите на вработените и
студентите.
Набавката поради ребаланс на буџетот ќе се реализира при крајот на
тековната 2009 г. и почетокот на наредната 2010 година.
• Тендер за набавка на видеоконф. опрема 2009
Уреди со кои УГД би требало да биде прв универзитет во Македонија
кој ќе обезбеди учење на далечина со висок квалитет.
Набавката е реализирана. Имплементацијата е сè уште во тек.
• Тендер за набавка на ERP софтвер 2009
Софтвер за централизирана работа на службите при УГД со кој би
се подобрила и забрзала нивната работа и би се штедело на потрошни
средства и материјали.
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Набавката е реализирана. Имплементацијата е сè уште во тек.
• Тендер за мобилен оператор
Набавката се распиша поради истекот на договорот со постоечкиот
оператор.
Набавката е евалуирана и е во завршна фаза.
• Набавка на софтвер за Библиотека
Софтвер за централизирано библиотечно работење со Интернет
портал.
Набавката е реализирана. Имплементацијата е во завршна фаза.
• Тендер за имплементација на ILM и паметни картички
Имлементација на Софтвер за управување со сертификати на
студенти, вработени и паметни картички.
Набавката е во фаза на одобрување и објавување.
• Пуштање во употреба на Интернет терминали на приземје и
прв кат на Кампус 2 за студентите.
Центарот заедно со секторот за планирање и развој е вклучен и
во планирање на нова систем-сала (идеен и основен проект), која би
претставувала примарна локација.
Завршено е планирањето на мрежа и поврзување на следниве објекти:
 Факултет за музичка уметност
 нови простории - приземје на Медицински факултет
 нови простории - приземје на Факултет за информатика
 Центар за односи со јавноста (Радио и Издавачка дејност)
 стари простории Кампус Струмица
 нови простории Кампус Струмица
 Машински факултет - Виница
 Техничко-технолошки факултет - Пробиштип
 Земјоделски факултет - Кавадарци
 нови простории Правен факултет - Кочани
 Електротехнички факултет - Радовиш
Завршено е само планирањето на мрежа на следниве објекти:
 Одморалиште Плачковица
 стари простории на „Оксиа“ - сега Факултет за информатика
 нов кат Кампус 2
 нови простории од средното текстилно училиште.
• Монтирани се две метеоролошки станици во Струмица и во
Амзабегово
Овие станици ќе се користат за секојдневно собирање на метеоролошки
податоци (температура, влажност, ветер и сл.) за предвидување на појава
на болести и штетници. Разработена е и веб-страница со која ќе можат да
се следат овие параметри on-line.
Планирани активности за 2010 година
Од претходно изложената ретроспектива, Центарот би продолжил со
завршување на веќе започнати проекти (набавки) и изготвување на нови.
Доведување во завршна фаза за прв квартал на 2010 се предвидени:
• Тендер за набавка на ERP софтвер 2009
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Првата фаза на имплементацијата треба да заврши до март 2010 г. Сè
уште е во тест околина.
• Тендер за имплементација на ILM и паметни картички
Тендерот треба да се објави и заврши пред завршувањето на 2009 г.,
имплементацијата би траела 90 дена по склучување на договор.
• Тендер ИТ 2 - 2009 набавка на ИТ опрема
Набавка на опремата, транспорт и монтажа.
• Документирање и систематизирање на целокупната системска
ИТ опрема со нивните подесувања, како и Правилник за работа и
услуги на Центарот.
• Почеток на ИТ академија (Microsoft, Cisco)
Лиценцата важи од 1.1.2010 год. до 31.12.2010 год.
Првите обуки почнуваат од декември 2009 год.
Овде ќе бидат вклучени и други типови на курсеви по потреба
(Autocad, MathLab, Java и сл.).
• Тендер за набавка на Систем за безжичен пристап и
електронско огласување
Монтажа на уредите и пуштање на безжичната мрежа. Пуштање во
употреба на интернет киосци, кои ќе бидат безжично поврзани со овие
уреди.
Во текот на работната 2010 година, предвидени активност се:
• Тендер за оптичко поврзување втора фаза
• Завршување на компјутерска мрежа и поврзување на следниве
објекти:
 Одморалиште Плачковица
 стари простории на „Оксиа“, сега Факултет за информатика
 нов кат Кампус 2
 нови простории од средното текстилно училиште
 нови простории од Заводот за вработување
 Простории на новиот Ректорат
 нова систем сала
 Факултет за туризам и бизнис логистика - Гевгелија
 објект Скопје - Факултет за туризам и бизнис логистика
 објект Берово - Факултет за информатика
• Заштита на академската компјутерска мрежа со поставување
на NAP
Со овој систем се изолираат сите корисници со преносни или други
уреди на нашата мрежа кои ги немаат сите закрпи на оперативниот систем,
немаат антивирусен-антиспај софтвер, се заразени со некој вирус или
имаат некој друг сигурносен проблем.
• Пуштање на систем за евиденција на редовност на студентите
и поврзување со ЕРП апликацијата за студенти.
• Изготвување на документација и реализирање на нова јавна
набавка на систем за видео надзор и снимање.
• Изготвување на документација и реализирање на нова јавна
набавка на опрема за новата систем сала.

108

Годишен извештај

• Изготвување на документација и реализирање на нова јавна
набавка на пасивна мрежна опрема.
• Изготвување на документација и реализирање на нова јавна
набавка за ИТ опрема (општо).
• Изготвување на документација и реализирање на нова јавна
набавка за телефонија и Интернет пристап (предлог е овој договор
биде склучен за траење до 2 години).
• Монтажа на нови и одржување на метеоролошки станици по
градовите (Струмица, Св. Николе – Амзабегово, Кавадарци и др.)
Новите станици се предвидени да работат самостојно - безжично
преку GPRS кои би се напојувале преку сончеви ќелии.
• Изработка на план и материјал за обука на вработени во склоп
на Центарот за учење.
Во текот на работната 2010 г. се предвидени посети на семинари и
обуки на дел од вработените од Центарот.
Ќе бидат организирани посети на официјални Microsoft и Cisco
курсеви за потребите на УГД, ИТ центарот и Академијата. Во склоп на
Академијата е потребно да формира и Центар за сертифицирање, кој би
бил овластен за издавање на сертификати.
Овој план (агенда) е направен по увид на тековните активности
и потребите на Универзитетот и е можно да биде подложен на измени
(додатоци) во текот на годината.
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XVI. Единици во состав на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип
XVI.1.  Факултет за медицински науки
1. Структура - број на вработени - наставници, соработници и
административен  кадар
Бр
1
2
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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Име и презиме
Никола Камчев
Ѓорги Шуманов
Никола Силјановски
Биљана Ѓорѓеска
Зора Узуноска
Гордана Панова
Стеван Петрушев
Ленче Николовска
Невенка Величкова
Васка Здравкова
Киро Папакоча
Мире Спасов
Виолета Џидрова
Даринка Ѓорѓиева
Катарина Смилков
Марина Данилова
Даница Дончовска
Маролова Ангела
Гордана Камчева
Валентина В. Накова
Евица Бојаџиева
Мишко Милев
Тоше Крстев
Мелса Стефанова
Марија Караколевска
Марија Димитровска
Стефан Петровски
Елена С.Јовева
Андријана Ш. Алексовска
Александар Серафимов
Марина Петрова
Елизабета Зисовска

Звање
Вонр. проф.
Вонр. проф.
Ред. проф.
Вонр. проф.
Доцент
Доцент
Професор
Пред. м-р
Пред. м-р
Асистент
Помл. асс.
Помл.асс. (м-р)
Помл.асс. (м-р)
Помл.асс.
Помл.асс.
Помл.асс.
Помл.асс.
Помл.асс.
Помл.асс.
Помл.асс.
Помл.асс.
Помл.асс.
Помл.асс.
Помл.асс.
Помл.асс.
Помл.асс.
Помл.асс.
Помл. асс.
Помл.асс
Помл.асс.
Лаборант
Насл. доц.

Пост. раб.
однос
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Договор

√
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Мирјана Ќаева Пејковска
Валентин Мирчевски
Бранислав Саркањац
Љубомир Ивановски
Кнеѓиња Рихтер
Љупчо Каревски
Зоранчо Алексов
Весна Јаневска
Василчо Спиров
Бистра Василева
Лилјана Мираковска
Сашко Јанев
Татјана Џонова
Снежана Стојанова

Вонр. проф.
Вонр. проф.
Ред. проф.
Ред. проф.
Насл. доц.
Ред. проф.
Доцент
Ред. проф.
Вонр. проф.
Тех. секретар
Секретар
Економ
Хигиеничар
Хигиеничар

2. ОРГАНИЗАЦИОНА   ПОСТАВЕНОСТ

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

     

2.1  ФАКУЛТЕТ  ЗА  МЕДИЦИНСКИ  НАУКИ
2.2  КЛИНИЧКА  БОЛНИЦА
2.3  УНИВЕРЗИТЕТСКА  ПОЛИКЛИНИКА
2.1.1. ОДДЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА
ИНСТИТУТ ПО АНАТОМИЈА, ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА
И СУДСКА МЕДИЦИНА
–
–
–

Катедра по анатомија
Катедра по патолошка анатомија
Катедра по судска медицина со медицинска етика
ИНСТИТУТ ПО МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА

–
–

Катедра по медицинска физиологија
Катедра по спортска медицина
ИНСТИТУТ ПО ИМУНОЛОГИЈА

–
–

Катедра по базична имунологија
Катедра по клиничка имунологија
ИНСТИТУТ ПО ХУМАНА ГЕНЕТИКА, ХИСТОЛОГИЈА И
ЕМБРИОЛОГИЈА

–
–

Катедра по хумана генетика
Катедра по хистологија и ембриологија
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ИНСТИТУТ ПО ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА
И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
–
–

Катедра по патолошка физиологија
Катедра по нуклеарна медицина
ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЈА
СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА

–
–

Катедра по микробиологија
Катедра по паразитологија

–
–
–
–

ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Катедра по социјална медицина
Катедра по епидемиологија
Катедра по биостатистика со медицинска информатика
Катедра по хигиена и здравствена екологија
ПОСЕБНИ КАТЕДРИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Катедра по интерна медицина
Катедра по педијатрија
Катедра по инфективни болести
Катедра по неврологија
Катедра по радиологија и онкологија
Катедра по хирургија
Катедра по ортопедија и трауматологија
Катедра по трансфузиологија
Катедра по офталмологија
Катедра по оториноларингологија
Катедра по дерматовенерологија
Катедра по гинекологија и акушерство
Катедра по анестезиологија со реанимација
Катедра по физикална медицина и рехабилитација
Катедра по психијатрија, психологија и психотерапија
Катедра по кардиологија
1.1.2 ОДДЕЛ ФАРМАЦИЈА
ИНСТИТУТ ПО АНАЛИТИКА НА ЛЕКОВИ

–
–
–
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Катедра за инструментални фармацевтски анализи
Катедра за фармацевтска хемија и дизајн на лекови
Катедра за аналитика на лекови

Годишен извештај

–
–

ИНСТИТУТ ЗА ОПШТА И ПРИМЕНЕТА БИОХЕМИЈА
Катедра за општа и клиничка биохемија
Катедра за броматологија, нутриција и диететика
ИНСТИТУТ ЗА ФАРМАКОГНОЗИЈА  

–
–
–

Катедра за општа и фармацевтска ботаника
Катедра за фармакогнозија
Катедра за фитохемија и фитофармација
ИНСТИТУТ  ЗА  ФАРМАЦЕВТСКА  ТЕХНОЛОГИЈА

–
–

Катедра за фармацевтска технологија
Катедра за биофармација
ИНСТИТУТ  ЗА  ФАРМАКОЛОГИЈА

–
–
–

Катедра по фармакологија
Катедра за клиничка фармација
Катедра за токсикологија
2.1.3 ОДДЕЛ СТОМАТОЛОГИЈА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Катедра по болести на уста и парадонтот
Катедра по фиксна стоматолошка протетика
Катедра по мобилна стоматолошка протетика
Катедра по болести на забите и ендодонтот
Катедра по орална хирургија
Катедра по ортодонција
Катедра по детска и превентивна стоматологија
Катедра по максилофацијална хирургија
Катедра по имплантологија
2.1.4

ОДДЕЛ ВИСОКA ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА

1. Катедра по здравствена нега
2. Катедра по оптометрија
2.2   КЛИНИЧKA  БОЛНИЦА
2.0.1
2.0.2
2.0.3
2.0.4
2.0.5

со следните одделенија:
Клиничко одделение за интерни болести
Клиничко одделение за хируршки болести
Клиничко одделение за ортопедија и траума
Клиничко одделение за детски болести
Клиничко одделение за инфективни и фебрилни состојби

113

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

2.0.6
2.0.7
2.0.8
2.0.9
2.0.10
2.0.11
2.0.12
2.0.13
2.0.14
2.0.15
2.0.16
2.0.17
2.0.18
2.0.19

Клиничко одделение за кожни и венерични болести
Клиничко одделение за неврологија
Клиничко одделение за психијатрија
Клиничко одделение за урологија
Клиничко одделение за анестезија, реанимација и интезивно лекување
Клиничко одделение за гинекологија и акушерство
Клиничко одделение за очни болести
Клиничко одделение за уво, нос и грло
Клиничко одделение за рентгенологија
Клиничко одделение за трансфузиона медицина
Клиничко одделение за физикална медицина и рехабилитација
Клиничко одделение за ТБЦ
Клиничко одделение за онкологија и радиотерапија
Клиничко одделение за максилофацијална хирургија

1.3. УНИВЕРЗИТЕТСКА ПОЛИКЛИНИКА
Во составот на Универзитетската поликлиника влегуваат следниве
оддели:
1.1.1
1.1.2
1.1.3
–
–
–
–
–

Примарна и превентивна здравствена заштита
Општа стоматологија и протетика
Специјалистичко-консултативни ординации по:
интерна медицина и кардиологија
офталмологија
ОРЛ
гинекологија
невропсихијатрија

1.1.4 Дијагностички лаборатории
Поради неисполнување на условите за формирање институти и
катедри во учебната 2008/09 година не се отворени, а нивната функција ја
извршуваше Наставно-научниот совет.
3.   ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИТЕ СЕДНИЦИ НА НАСТАВНО
      НАУЧНИОТ СОВЕТ
1.
•
•
•
•

-
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Прва конститутивна седница на Наставно-научен совет
Одржана на 20. 11. 2008 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки

Одлуки за ангажирање наставници по предмети за прв и трет семестар на
Високата здравствена школа и прв семестар на Факултетот за медицински
науки.

Годишен извештај

2.
•
•
•
•
-

-

3.
•
•
•
•
-

Втора редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 21. 11. 2008 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки

Одлука за усвојување измени и дополнување на Студиска програма за
општа медицина на ФМН;
Одлука за усвојување Студиски програми за организирање специјалистички
студии од втор циклус на ВЗШ при ФМН;
Одлука за покренување на постапка за избор и распишување на Конкурс
за еден наставник во звање насловен доцент за наставно-научните области
хируршки болести по предметите Хирургија 1 и Хирургија 2;
Одлука за покренување на постапка за избор и распишување на Конкурс
за еден наставник во звање насловен доцент за наставно-научните области
имунологија, микробиологија и вирусологија по предметите: Клиничка
имунологија, Молекуларна основа на имуните болести, Молекуларна
биологија, Клиничка микробиологија и Вирусологија;
Одлука за распишување на Конкурс на еден извршител во насловно звање
доцент за наставно-научната област психијатрија и психотерапија;
Одлука за распишување на Конкурс на еден наставник во насловно звање во
насловно научна област психијатрија и ментално здравје.

Трета редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 3. 12. 2008 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки

Одлука за ангажирање на професор за потребите на ФМН по предметите:
Хемија 1, Хемија 2, Аналитичка хемија и Лабораториски техники;
Одлука за распишување на Конкурс за три помлади асистенти за наставнонаучното подрачје фундаментални медицински науки;
Одлука за распишување на Конкурс за еден наставник во насловно звање
доцент за наставно-научната област медицинска генетика;
Одлука за распишување на Конкурс за еден наставник во сите звања за
наставно-научната област медицинска етика и комуникациски вештини;
Одлука за започнување постапка за распишување на Конкурс за
специјализации: детска хирургија, онкологија со радиотерапија, патолошка
анатомија, нуклеарна медицина, гинекологија со акушерство и неврологија;
Одлука за утврдување наставни програми за прв семестар на ФМН и прв и
трет семестар на ВЗШ;
Одлука за утврдување на кандидат за избор на декан на Факултетот за
медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип;
Одлука за ангажирање на професор за потребите на ФМН по предметите
Хемија и Биохемија;
Одлука за ангажирање на професор за потребите на ФМН по предметот Биохемија
1 на Медицински факултет и предметите Хемија 1, Хемија 2, Лабораториски
техники и апаратури, Аналитичка хемија на Високата здравствена школа;
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-

Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Горан Голубов;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Фросина Петровска;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Емилија Мишањ;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Миле Трајковски;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Михаил Стефанов;
Одлука за неприфаќање на Молба поднесена од студентот Мануела
Николовска;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Јовче Јакимов;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Маре Паратикова;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Светлана Денковска;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Николета Сербин;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Василка Ивановска;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Невенка Граждани;
Одлука за одобрување на молба поднесена од студентот Светлана Станковска;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Марија Ангелова;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Сузана Пејчиновска;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Билјана Трајановиќ;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Елизабета Давитковска;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Емилија Мишањ;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Емине Мемишкова;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Јордан Тунев;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Пепи Илиевска;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Марија Кузмановска;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Ивана Блажевска;
Одлука за одобрување на Молба а поднесена од студентот Илија Кузмановски;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Лорета Манева;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Катерина Карова;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Маја Мустракинска;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Стојка Јовчева;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Софче Владева;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Викторија Д. Соларска;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Софија Хаџипетрушева;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Афродита Ристенова;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Сунчица Тодоровска;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Роза Стојанова;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Валерија Атанасова;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Христина К. Димитровска;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Никола Бабанов;
Одлука за неприфаќање на Молба а поднесена од студентот Дијана Малечкова;
Одлука за неприфаќање на Молба поднесена од студентот Славица Тошева.
Одлука за набавка на стручна литература на Факултетот за медицински науки.

4.
-

Четврта  редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 24. 12. 2008 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки

-
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-

Одлука за распишување на Конкурс за еден предавач на ВЗШ при ФМН по
предметите Здравствена психологија и Позитивна психологија;
Одлука за избор на продекан на ФМН при УГД - Штип;
Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден
наставник за сите звања за наставно - научната област медицинска етика и
комуникациски вештини;
Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден наставник
во насловно звање за наставно - научната област хируршки болести;
Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден наставник
во насловно звање доцент за наставно - научната област Психијатрија и
психотерапија;
Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден наставник
во насловно звање вонреден професор за наставно - научната област
медицинска генетика;
Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден наставник
во насловно звање за наставно - научната област психијатрија и ментално
здравје;
Одлука за ангажирање наставници по предмети за втор семестар на ФМН и
втор и четврт семестар за ВЗШ;
Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден наставник
во насловно звање доцент за наставно - научната област имунологија,
вирусологија и микробиологија;
Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на тројца помлади
асистенти за насловно звање за наставно - научната област фундаментални
медицински науки;
Одлука за усвојување на анализа за проодност од завршните испити по
предметите од прв и втор семестар на ВЗШ при ФМН на УГД - Штип;
Одлука за ангажирање наставници по предмети за втор семестар на ФМН и
втор и четврт семестар за ВЗШ;
Одлука за утврдување термини за колоквиумската недела по предмети на
ВЗШ и ФМН при УГД - Штип;
Одлука за усогласување на студиските програми на ВЗШ и ФМН со
правилникот за условите, критериумите и правилата за студирање на УГД
- Штип;
Одлука за ангажирање на наставници по предмети за втор семестар на ФМН
и втор и четврт семестар за ВЗШ (проф. д-р Бранислав Саркањац);
Одлука за ангажирање на наставници по предмети за втор семестар на ФМН
и втор и четврт семестар за ВЗШ (доц. д-р Кнегиња Рихтер);
Одлука за ангажирање на наставници по предмети за втор семестар на ФМН
и втор и четврт семестар за ВЗШ (насл. доц. д-р Елизабета Зисовска);
Одлука за ангажирање на наставници по предмети за втор семестар на ФМН
и втор и четврт семестар за ВЗШ (доц. д-р Зоранчо Алексов);
Одлука за ангажирање на наставници по предмети за втор семестар на ФМН
и втор и четврт семестар за ВЗШ (доц. д-р Мирјана Каева - Пејковска);
Одлука за ангажирање на наставници по предмети за втор семестар на ФМН
и втор и четврт семестар за ВЗШ (вон. проф. д-р Валентин Мирчевски).
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5.
•
•
•
•
-

6.
•
•
•
•
-

Петта редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 4. 2. 2009 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки

Одлука за формирање Дисциплинска комисија;
Одлука формирање за Рецензентска комисија за избор на предавач за
наставно - научната област психологија;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студент Пановски Зоран;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студент Весна Ордевска;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студент Спасовски Бобан;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студент Ристенова Афродита;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студент Надица Стаменкова;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студент Марија Рашкова;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студент Лепа Богдановска;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студент Станков Иванче;
Одлука за ангажирање наставници по предмети за втор семестар на ВЗШ:
Физиологија.

Шеста редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 25. 2. 2009 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки

Одлука за бројот на студенти што ќе се запишат во учебната 2009/2010
година на ФМН;
Одлука за замена на член на Универзитетски сенат;
Одлука за утврдување на термини за колоквиумска недела;
Одлука за усвојување на анализа на постигнатите резултати од февруарска
испитна сесија на ФМН при УГД - Штип;
Одлука за формирање на Комисија за изготвување на предлог-студиска
програма по оптометрија, протетика, стоматологија и фармација;
Одлука за утврдување на Работна група за изготвување на рекламен и
пропаганден материјал;
Одлука за план за реализација на наставата - кадар, предавални, форми на
настава, начин на полагање на колоквиуми и завршни испити, литература и
наставни планови;
Одлука по Барање за запишување на докторски студии на Катедрата за
физиологија и биохемија од м-р Мире Спасов;
Одлука за овластување на лице за постапување по претставки и предлози.

7. Седма редовна седница на Наставно - научниот совет
• Одржана на 4. 3. 2009 год.
• Записник
• Дневен ред
• Одлуки
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Одлука за утврдување Предлог - проект за основање додипломски III год.
студии за дипломиран стручен забен техничар - протетичар;
Одлука за утврдување Предлог - проект за основање додипломски III год.
студии по оптометрија и очна оптика;
Одлука за утврдување Предлог - проект за основање додипломски VI год.
студии по стоматологија;
Одлука за утврдување Предлог - проект за основање додипломски V год.
студии по фармација;
Одлука за продолжување на договорот на проф. д-р Никола Камчев за
дополнителна дејност во ЈЗУ Општа болница - Штип;
Одлука за вршење дополнителна работа на помлад асистент д-р Киро
Папакоча;
Одлука за избор на доцент по предметите Комуникациски вештини и
Медицинска етика на д-р Гордана Панова;
Одлука за Стефан Петровски за избор на помлад асистент за областа
фундаментални медицински науки;
Одлука за Елена Симеоновска - Јовева за избор на помлад асистент за областа
фундаментални медицински науки;
Одлука за Виолета Џидрова за избор во звање наставник во наставно звање
- предавач за наставно подрачје психологија по предметот Здравствена
психологија;
Одлука за Александар Серафимов за избор на помлад асистент за областа
фундаментални медицински науки;
Одлука за д-р Мирјана Ќаева - Пејковска се избира во звање вонреден
професор по предметот Медицинска генетика;
Одлука за д-р Кнеѓиња Рихтер - Соколовска за избор во звање насловен
доцент по група предмети во наставно - научната област психијатрија и
психотерапија;
Одлука за д-р Гинтер Никлевски за избор во звање насловен доцент по група
предмети во наставно - научната област психијатрија и психотерапија.

-

-

8.
•
•
•
•

Осма редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 25. 3. 2009 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки

Одлука за утврдување продолжена испитна сесија;
Одлука за поднесено барање од помл.асс Мире Спасов и асс. Васка Здравкова;
Одлука за ангажирање на доктори специјалисти - надворешно стручни
соработници по одредени области за изведување на вежби д-р Јорданка
Витларова;
Одлука за ангажирање на доктори специјалисти - надворешно стручни
соработници по одредени области за изведување на вежби д-р Глорија
Караѓозева;
Одлука за ангажирање на доктори специјалисти - надворешно стручни
соработници по одредени области за изведување на вежби д-р Весна Трајкова;
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Одлука за ангажирање на доктори специјалисти - надворешно стручни
соработници по одредени области за изведување на вежби прим. Д-р Снежана
Дончовска;
Одлука за ангажирање на доктори специјалисти - надворешно стручни
соработници по одредени области за изведување на вежби д-р Ленче Николова;
Одлука за ангажирање на доктори специјалисти - надворешно стручни
соработници по одредени области за изведување на вежби д-р Коста Чанев;
Одлука за распишување на Конкурс и утврдување број на студенти за втор
циклус - специјалистички студии;
Одлука за размена на студенти со Медицински факултет во Самара - Русија;
Одлука за ангажирање на доктори специјалисти - надворешни стручни
соработници по одредени области за изведување на вежби д-р Лазо Киров.

-

9.
•
•
•
•

-

Одлука за давање на согласност по Барање од докторанди и специјализанти
за кредитирање на трет циклус на студии;
Одлука за набавка на странска литература;
Одлука за укинување на Одлуката за избор на м-р Виолета Џидрова за
предавач на ВЗШ
Одлука за одбивање на Барањето поднесено од асс. Васка Здравкова и помл.
асс Мире Спасов;
Одлука за утврдување на термин за консултации на студентите со
професорите;
Одлука за м-р Виолета Џидрова за избор на помл.асс за наставно - подрачје
психологија по предметот Здравствена психологија;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Јосифовска
Даниела;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Јадранка
Атанасовска;
Одлука за одобрување на Молба поднесена од студентот Стајиќ Марија.

10.
•
•
•
•

Десетта редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 13. 5. 2009 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки

-

-
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Деветта редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 15. 4. 2009 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки

Одлука за организациона поставеност на ФМН;
Одлука за д-р Александар Николиќ за избор на насловен доцент по предметот
Хирургија во наставно - научната област хируршки болести;
Одлука по Барање од помл. асс. Мелса Стефанова за промена на
постдипломски студии од областа психијатрија во областа нуклеарна
медицина и специјализација по специјалност нуклеарна медицина;

Годишен извештај

-

11.
•
•
•
•
-

Одлука за формирање на комисии за уписи на студенти;
Одлука за одржување на втора колоквиумска недела;
Одлука за утврдување термини за одржување на јунска сесија;
Одлука за одобрување на Барањето поднесено од помл. асс. Даница
Дончовска;
Одлука за одобрување на Барањето поднесено од пред. м-р Ленче Николовска
и асс. Васка Здравкова;
Одлука за одобрување на Барањето поднесено од Стајиќ Марија студент
на ВЗШ за признавање на положени испити од Медицински факултет при
УКИМ - Скопје;
Одлука по Барање од пред. м-р Невенка Величкова за формирање
рецензентски комисии за рецензирање на скрипти;
Одлука за одобрување на Барањето поднесено од Рашкова Марија, студент
на ВЗШ за признавање на положени испити од ВМШ - Битола;
Одлука за одобрување на Барањето поднесено од Гордана Петрова студент
на ВЗШ.

Единаесетта редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 9. 6. 2009 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки

Одлука за одобрување на средства од фондот на Факултетот за медицински
науки на проф. д-р Никола Камчев за уплата на котизација поради учество
на Конгрес на трансфузиолози во Охрид;
Одлука за измени и дополнување на Студиските програми по фармација на
Факултетот за медицински науки при УГД - Штип;
Одлука за измени и дополнување на Студиската програма на тригодишни
стручни студии по протетика при ФМН;
Одлука за измени и дополнување на Студиската програма на стоматологија
при ФМН;
Одлука за склучување на договори за стручна и научна соработка со повеќе
институции;
Одлука по Барање од Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања
на Советот на Општина - Штип за предлагање на можни членови на
Комисијата за унапредувања на правата на пациентите;
Одлука за одобрување на средства од фондот на Факултетот за медицински
науки на студенти од ВЗШ и Факултетот за медицински науки кои ќе одат
во Самара - Русија;
Одлука за одобрување на Барањето поднесено од Љубомир Кузмановски и
Ивана Ковачевска студенти на ФМН при УГД - Штип;
Одлука за измени и дополнувања на студиската програма за физиотерапевти,
дипломиран стручен физиотерапевт на ВЗШ при ФМН при УГД - Штип;
Одлука за измени и дополнувања на студиската програма за дипломиран
стручен лаборант по медицинска лабораториска дијагностика на ВЗШ при
ФМН;
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-

Одлука за измени и дополнувања на Студиската програма за дипломирана
стручна медицинска сестра, дипломиран стручен медицински техничар на
ВЗШ при ФМН при УГД - Штип.

12.
•
•
•
•

Дванаесетта редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 1. 7. 2009 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки

-

13.
•
•
•
•
-
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Одлука за распишување на Конкурс за еден помл. асс/ асс. Од наставно научното подрачје стоматологија;
Одлука за распишување на Конкурс за четири помлади асистенти/асистенти
од научното подрачје стоматологија;
Одлука за распишување на Конкурс за еден наставник во сите звања за
наставно - научното подрачје фармација и еден наставник во сите звања за
наставно - научната област офталмологија;
Одлука за усогласување на Наставната програма на ФМН во согласност со
Законот за високо образование;
Одлука за распишување на Конкурс за тројца помлади асистенти/асистенти
од наставно - научното подрачје фармација;
Одлука за распишување на Конкурс за еден помлад асистент/асистент за
наставно - научното подрачје - јавно здравство и здравствена заштита и еден
помлад асистент/асистент за наставно - научното подрачје фармација;
Одлука за одобрување на Барањето поднесено од Кристијан Кузелов студент
на ВЗШ;
Одлука за подобрување на Барањето поднесено од Мичковска Емилија
студент на ВЗШ;
Одлука за подобрување на Барањето поднесено од Николовска Александра
студент на ВЗШ;
Одлука за распишување на конкурс за наставници во сите звања, предавачи,
асистенти и помл. асс. од областа на медицински науки;
Одлука за ангажирање наставници по предмети од прв и трет семестар општа медицина; прв семестар - стоматологија; прв семестар - Фармација,
како и на ВЗШ прв, трет и петти семестар - мед. сестри; прв, трети и петти
семестар - лаборанти; прв, трет и петти семестар физиотерапевти и прв
семестар забен техничар и протетичар на ФМН при УГД - Штип.

Тринаесетта редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 13. 8. 2009 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки

Одлука за формирање на Рецензентска комисија во која се избираат: проф.
д-р Биљана Ѓорѓеска - претседател, проф. д-р Ѓорѓи Шуманов - член; доц.
д-р Зора Узуноска - член;
Одлука за формирање на Рецензентска комисија во која се избираат: проф.

Годишен извештај

-

д-р Милица Ивановска - претседател, проф. д-р Никола Силјановски - член;
проф. д-р Никола Камчев - член;
Одлука за формирање на Рецензентска комисија во која се избираат: проф.
д-р Биљана Ѓорѓеска - претседател, проф. д-р Никола Силјановски - член;
проф. д-р Никола Камчев - член;
Одлука за формирање на Рецензентска комисија во која се избираат: проф.
д-р Ѓорѓи Шуманов - претседател, проф. д-р - Биљана Ѓорѓеска - член; доц.
д-р Зора Узуноска - член;
Одлука за избор на координатор на кредит - трансфер систем;
Предлог одлука за одобрување на барање 2507 - 70/1 поднесено од страна на
помл.асс. Гордана Камчева;
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 - 17/7 поднесено од Николовска
Александра;
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 - 20/3 поднесено од студент
Елена Ристова;
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 - 20/4 поднесено од студент
Мирослав Цветковски;
Одлука за започнување на студиска година 2009/2010 год.

4.    ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНТИТЕ ПО
ОДДЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Февруарска сесија
Медицинска генетика
Анатомија 1
Хемија
Вовед во медицина
Априлска сесија
Медицинска генетика
Анатомија 1
Хемија
Јунска сесија
Анатомија 1
Анатомија 2
Хистологија 1
Организација на здрвствена
служба
Вовед во медицина

133
133
133
61
2
31
44

Процент на
положени

Просечна
  оценка

Успех
6

7

8

9

10

Вкупно
положиле

Предмети

Вкупно
пријавени

Студии  по општа  медицина

44
41
17
5

43
20
27
6

20
14
23
21

20
8
12
17

2
7
2
12

129
90
81
61

7,1
7,1
7
8,4

97,7
88,2
75
100

1
12
11

1
3

1

-

-

1
13
15

6
6
6,3

50
100
34,1

13
117
125

7
15
28

2
34
27

11
21

16
18

14
4

9
90
98%

6,67
7,78
7,41

69,2
98,9
85,2

46

1

4

10

11

20

46

8,9

10

1

-

1

-

-

-

1

7.0

10
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Основи на јавно здравство
Медицинска генетика
Биохемија 1
Хемија
Септемвриска сесија
Анатомија 1
Анатомија 2
Хемија
Медицинска генетика
Биохемија 1
Организација на здрвствена
служба
Хистологија со
ембриологија 1

27
2
118
26

6
3

1
13
-

6
21
-

5
21
-

14
11
-

26
72
3

9,07
8,25
6,0

96,2
75,7
13,6

14
21
26
2
39

3
11
10
1
8

1
8

3

-

-

3
11
11
1
19

6
6
6,1
6,0
6,73

27
84,6
52,3
50
63,3

1

1

-

-

-

-

1

6

100

19

10

2

-

-

-

12

6,16

66,6

124

Процент на
положени

Просечна
оценка

Февруарска сесија
Анатомија
Биохемија
Биологија со
хумана генетика
Микробиологија
со паразитологија
Цитологија
Менаџмент во
здравство
Хемија 1
Физиологија
Заштита при
работа во
лабораторија
Комуникациски
вештини
Хистологија со
ембриологија
Патологија со
патофизиологија
Современи
дијагностички
методи
Биохемија 1

Успех

Вкупно
положиле

Предмети

Вкупно
пријавени

Висока   здравствена   школа

Трите насоки
Мед.сес.; Физиот.

145
80

25
6

44
8

34
7

14
1

3

117
25

7,32
7

92,1
48,1

Трите насоки

143

42

31

25

8

8

114

7,2

91,2

Трите насоки

19

5

1

-

-

-

6

6,2

50

Трите насоки

157

22

56

36

15

11

140

7,5

97,2

Трите насоки

11

-

4

5

2

-

11

7,9

100

Лабор.
Трите насоки

9
33

2
18

4

5
-

2
-

-

9
22

7,5
6,3

100
68,7

Лабор.

23

-

3

4

5

10

22

9,0

95,6

Изборен

135

13

49

29

27

10

135

7,6

100

Трите насоки

18

2

2

-

-

1

5

7,2

41,7

Мед. сестри и
физиотерапевти

71

3

6

6

1

-

16

7,31

100

Мед.сестри

48

4

2

15

10

9

41

8,2

91,1

Лаборанти

14

2

3

2

3

-

10

7,5

77,1

Насока

6

7

8

9

10

Годишен извештај

Лабораториски
техники и
апарати
Фармакологија
Хемија 2
Аналитичка
хемија

Лаборанти

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Мед.сестри
Лаборанти

32
3

2
2

8
1

2
-

6
-

5
-

23
3

8
6,33

92
100

Лаборанти

9

-

4

3

2

-

9

7,78

100

Физиотерапевти

37

8

5

4

5

15

37

8,5

100

Физиотерапевти

37

9

3

7

4

8

31

8

83,7

Физиотерапевти

36

7

3

3

6

7

26

7,5

72,2

Физиотерапевти

37

15

3

10

2

10

37

7,9

100

2

2

-

-

-

-

2

6.0

100

64

15

12

15

12

9

63

7,8

98,4

4

-

1

-

-

1

2

8,5

100

Лаборанти

6

-

-

-

2

4

6

9,6

100

Трите насоки

1

-

-

1

-

-

1

8,0

100

Трите насоки

65

8

11

18

11

16

64

8,2

98,4

Мед.сестри
Мед.сестри
Мед.сестри и
физиотерапевти

154
38

11
11

32
9

45
11

28
1

21
2

137
34

7,9
7,20

88,9
100

37

-

2

8

9

18

37

9,16

100

Трите насоки
Мед.сес.Физиот.

31
7

11
2

6
-

3
-

-

-

20
2

6,6
6,0

100
40

Трите насоки

41

17

6

8

3

-

34

6,9

94,4

Микробиологија
Трите насоки
со паразитологија

13

4

1

-

-

-

5

6,2

50

Трите насоки

26

4

9

6

3

-

22

7,3

100

Трите насоки

2

-

-

1

1

-

2

8,5

100

8

2

-

1

-

-

3

7

75

Медицинска
масажа 1
Кинезиологија и
патокинезиол.
Физикална
медицина 2

Балнеологија и
хидротерапија

Биостатистика со
Трите насоки
информатика

Епидмиологија и
јавно здрвство
Имунологија
Основи на
лабораториска
служба со
лабораториска
документација
Социјална
медицина

Медицинска
етика
Нега на болен 1
Интерна медицина
Рентген
анатомија
Априлска сесија
Анатомија
Физиологија
Биологија со
хумана генетика

Цитологија
Менаџмент во
здравство
Нега на болен 1
Хистологија со
ембриологија

Мед.сестри и
лаборанти
Трите насоки

Мед.сес.
Трите насоки
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Физикална
медицина 2
Кинезиологија и
патокинезиоогија
Медицинска
масажа 1
Балнеологија и
хидротерапија
Комуникациски
вештини
Заштита при
работа во
лабораторија
Епидемиологија и
јавно здравство
Имунологија
Интерна медицина
со нега
Патологија со
патофизиологија
Фармакологија
Биохемија 1
Биохемија 1
Лабораториски
техники и
апарати
Хемија 2
Хемија 1
Аналитичка
хемија
Јунска сесија
Анатомија
Цитологија
Биологија со
хумана генетика
Хистологија со
ембриологија
Микробиологија
со паразитологија
Физиологија
Цитологија
Екологија со
хигиена
Здравствена
психологија
Медицинска
масажа 2
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Физиотерапевти

10

10

-

-

-

-

10

6

100

Физиотерапевти

5

4

1

-

-

-

5

6,2

100

Физиотерапевти

1

1

-

-

-

-

1

6

100

Физиотерапевти

1

1

-

-

-

-

1

6

100

Трите насоки

21

8

4

3

6

-

21

7,5

100

Лаборанти

1

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2

1

-

1

-

4

7,0

100

3

-

-

-

-

-

-

-

-

15

3

6

2

2

-

13

7,1

100

Мед.сестри и
лаборанти
Трите насоки
Мед.сестри
Мед.сестри и
физиотерапевти
Мед.сестри
Лаборанти
Мед.сестри и
Физиотерапевти

24

4

1

1

1

1

8

7,2

57,1

13
5

3
4

3
-

-

1
1

-

7
5

6,8
6,15

58,3
100

79

18

6

8

-

1

33

6,5

43,4

Лаборанти

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Лаборанти
Лаборанти

1
7

1

-

-

--

-

1

6,0

14,2

Лаборанти

8

2

1

-

1

2

6

8,0

75

Трите насоки
Трите насоки

8
13

5
3

2
2

-

-

-

7
5

6,29
6,4

77,7
83,3

Трите насоки

17

3

1

1

-

-

5

6,6

62,5

Трите насоки
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43

26

11

11

4

95

7,0

88,8

Трите насоки

151

61

27

22

9

3

129

6,9

94,5

Трите насоки
Трите насоки

120
13

48
3

35
2

8
-

5
-

-

96
5

6,6
6,4

93,2
38,4

Трите насоки

56

11

15

3

7

19

55

8,15

100

Трите насоки

88

20

18

14

22

6

80

7,7

95,3

Физиотерапевт

37

4

3

2

6

10

25

7,6

67,5

Годишен извештај

Кинезитерапија
Патобиомеханика
Физикална
медицина 2
Кинезиологија и
патокинезиол.
Физикална
медицина 1
Комуникациски
вештини
Основи на
дефектологијата
Имунологија
Биостатистика со
информатика
Социјална
медицина
Методи во НИР
во здравство
Нега на болен 1
Нега на болен 2
Интерна медицина
со нега
Основи на
хематологија и
трансфузиологија
Современи
дијагностички
методи
Геријатрија со
нега
Геријатрија со
нега
Неврологија и
психијатрија со
нега
Патологија со
патофизиологија
Лабораториски
техники и апарати
Хемија 1
Аналитичка
хемија
Хемија 2
Биохемија
Фармакологија

Физиотерапевти
Физиотерапевти

36
33

6
11

4
3

2
3

2
3

15
3

29
23

7,9
7,1

80,5
69,6

Физиотерапевти

3

1

-

-

-

-

1

6,0

100

Физиотерапевти

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Физиотерапевти

37

6

3

8

7

5

30

7,0

81

Трите насоки

5

1

2

1

-

-

4

7,0

80

Трите насоки

159

33

31

44

25

9

142

7,4

89,3

Трите насоки

115

59

21

11

1

-

92

6,5

97,8

Трите насоки

158

39

43

32

17

8

139

7,2

92,7

Трите насоки

64

3

13

23

18

5

62

7,9

98

Трите насоки

48

3

11

13

6

8

41

8,12

91

Мед.сестри
Мед.сестри

6
103

2
22

2
29

1
18

20

5

5
94

6,5
7,5

83,3
91,2

Мед.сестри

52

16

14

7

9

2

48

7,0

96

Мед.сестри

45

12

6

7

11

9

45

8,0

100

Мед.сестри

3

1

1

1

-

-

3

7,0

100

Физиотерапевти

28

3

5

4

10

4

26

8,5

100

Мед.сестри

53

4

1

9

17

21

52

8,8

100

Мед.сестри

44

13

12

11

4

1

41

7,3

100

Мед.сестри и
физиотерапевти

15

3

2

2

-

-

7

6,9

100

Лаборанти

13

-

2

4

1

1

8

8,93

66,6

Лаборанти

9

1

3

-

-

-

4

6,75

50

Лаборанти

2

-

1

-

-

-

1

7,0

50

Лаборанти
Мед.сестри и
физиотерапевти
Лаборанти

11

4

3

1

1

-

9

7,1

81,8

38

3

-

-

1

-

4

6,8

13,3

14

2

3

1

4

3

13

8,3

92,8
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Фармакологија

Мед.сестри

7

1

-

1

-

-

2

7,0

28,5

Биохемија 2

Лаборанти

8

1

-

2

1

1

5

8,1

83,3

Ортопедија со
трауматологија и
рехабилитација

Мед.сестри и
физиотерапевти

32

9

1

9

3

1

23

6,6

16

2

-

-

-

-

2

6

20

60

10

8

2

-

-

20

6,66

36,3

Трите насоки

14

3

1

-

-

-

4

6,5

36,4

Трите насоки
Лабор.

5
6

3
-

1
1

-

-

-

4
1

6,3
7

100
16,6

Трите насоки

3

1

-

2

-

-

3

7,3

100

Мед.сес.

13

3

4

3

1

-

11

7,1

84,6

Трите насоки

59

20

5

4

1

1

31

6,6

66

Трите насоки

17

4

5

1

-

-

10

6,1

77

Трите насоки

45

8

2

3

-

1

14

6,6

50

Мед.сестри

2

1

1

-

-

-

2

6,5

100

Трите насоки

19

10

3

3

2

-

18

6,7

94,7

Трите насоки

49

12

16

3

-

-

31

6,5

79,4

Физиотерапевти

4

2

2

-

-

-

4

6,5

100

Физиотерапевти

6

3

1

-

-

-

4

6,25

66,6

Лабор.

6

1

-

2

-

-

3

7,33

60

Лабор.

7

3

2

-

-

-

5

6,4

71,4

Физиотерапевти

11

1

1

-

-

-

2

6,5

40

82,1

Септемвриска сесија
Анатомија
Биохемија
Биологија со
хумана генетика
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Трите насоки
Мед.сес.;
Физиот.

Цитологија
Хемија 1
Комуникациски
вештини
Нега на болен 2
Хистологија со
ембриологија
Биостатистика со
иинформатика
Микробиологија
со паразитологија
Геријатрија со
нега
Основи на
дефектологија
Физиологија
Геријатрија со
нега
Ортопедија со
трауматологија
Хемија 2
Лабораториски
техники и апарати
Физикална
медицина 1
Здравствена
психологија
Фармакологија
Фармакологија

Трите насоки

22

6

2

1

5

1

15

7,55

68,2

Лаборанти
Мед. сестри

3
9

1

1
1

2

-

-

1
4

7
7,33

50
50

Биохемија 1

Лаборанти

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Биохемија 2

Лаборанти

9

2

1

2

2

-

7

7,8

77,7

Годишен извештај

Аналитичка
хемија
Рентген анатомија
Неврологија и
психијатрија
Физикална
медицина 2
Медицинска
масажа 2
Кинезитерапија
Кинезиологија со
патокинезиологија
Имунологија
Заштита при
работа во
лабораторија
Епидемиологија и
јавно здрвство
Социјална
медицина
Методи во НИР во
здрвство
Екологија со
хигиена
Основи на
хематологија и
трансфузиологија
Современи
дијагностички
методи
Патобиомеханика

Лаборанти

71

-

-

-

-

-

-

-

-

Физиотерапевти

1

-

1

-

-

-

1

7.0

100

Мед. сестри

6

-

1

4

-

1

6

8,18

100

Физиотерапевти

1

1

-

-

-

-

1

6

100

Физиотерапевти

12

12

-

-

-

-

12

6

100

Физиотерапевти

6

6

-

-

-

-

6

6

100

Физиотерапевти

2

2

-

-

-

-

6

6

100

Трите насоки

50

17

9

1

-

-

27

6,4

69,2

Трите насоки

1

-

-

8

-

-

1

8

100

Мед.сестри и
лаборанти

3

1

-

1

-

-

2

7,0

66,6

Трите насоки

6

-

1

3

1

-

5

8,0

100

Трите насоки

6

2

-

1

-

-

3

6,5

75

Трите насоки

4

-

1

1

-

1

2

7,5

100

Мед.сестри

6

3

1

2

-

-

6

6,8

100

Мед.сестри

2

-

-

1

1

-

2

8,5

100

Физиотерапевти

11

2

1

-

-

-

3

6,33

30

5.    ТЕХНИЧКА   ОПРЕМЕНОСТ

Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PCR апарат

Опрема

Хоризонтална електрофореза
Хоризонтална електрофореза
Вертикална електрофореза
Центрифуга
Cooling-Heathing Thermostat
UV TRANSILUMINATOR
BIOLOG систем
Ламинар
Автоклав
Дестилатор за вода
Систем за ултрачиста вода

Тип
EPPENDORF Mastercycler personal
BIORAD
THERMO
SEE 600 Series
Mini Spin Eppendorf
CH 100 BIOSAN
/
/
Iskra PIO M-12
MICROLAB

Намена
кампус - 2

Број
1

кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

129

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

130

BINDER комори за раст
Пламен фотометар
Колориметар
Автоклав
Монокуларни микроскопи
Бинокуларни микроскопи
Бинокулар
Бинокулар
Микроскоп
Микроскоп
Сериски термостат
Термостат
Сушница
Аналитичка вага (d - 0.01)
Автоклав
Електична мешалка Hotplate &
Stirrer
Фитотрон 2 бр.
Ламинарна комора
Центрифуга
Сет на микробиолошки
препарати
Сет на хистолошки препарати
Сет на цитогенетски препарати
Болнички кревет-хидрауличен
Кревет-носилка ( Padded Strecher)
Душек за болнички кревет
Чаршави-горни (220-140см)
Чаршави-долни (220-140см)
Перници со навлаки
Ќебиња
Крпи-фротир големи
Крпи-фротир мали
Модел на бут за
интрамускуларна (i.m) инјекција
Модел рака за интравенска (i.v)
инјекција
Модел за катетеризација,
женски
Модел за катетеризација, машки
Модел за симулација на
декубитус
Модел за интрадермална (i.d)
инјекција

FLAPHO 40
МА9507
Sutjeska
3 B Scientific
3 B Scientific/
Jena
ZOOM 6045
Jenamed -2
Jena
Autofrigor
Iilmlaubor
Baird&Tatlock - LTD
Sartorius GM 312
Sutjeska
Jenway 1100

кампус - 2
кампус - 4
кампус - 4
кампус - 4
кампус -3
кампус -3
кампус - 4
кампус - 4
кампус - 4
кампус - 4
кампус - 4
кампус - 4
кампус - 4
кампус - 4
кампус - 4
кампус - 4

1
1
1
1
10
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PIO SMBC 122 AV
Centric Z 230 A
3 B Scientific

кампус - 4
кампус - 4
кампус - 4
кампус - 3

1
1
1
24

кампус - 3
кампус - 3
кампус - 3
кампус - 3

100
20
1

кампус – 3
кампус – 3
кампус - 3
кампус – 3
кампус - 3
кампус - 3
кампус – 3
кампус – 3

1
5
5
5
2
5
5

3 B Scientific
3 B Scientific

кампус – 3
кампус – 3
кампус - 3
кампус -3
кампус – 3

1

1
2
1
1
1
1

Годишен извештај

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Модел за интрамускуларна (i.m)
инјекција (сува)
Модел надколеница за
интрамускуларна инјекција
Модел задница
Рака за тренирање на
интравенска (i.v) инјекција
Рака за артериска пункција
Анатомски модел на човечко
тело
Модел за нега на новородено
Возрасно торзо со светлосна
контрола
Џебен отоскоп
Модел-породување
Модел-симулатор за давање
клизма
RR- апарат за крвен притисок
Стетоскопи
Стерилизатор- Автоклав
ЕКГ

кампус – 3
кампус –3

1
1

кампус - 3
кампус – 3

1

кампус -3
кампус - 3

1

кампус – 3
кампус - 3

1

кампус – 3
кампус -3
кампус – 3

1
1

кампус - 3
кампус - 3
кампус - 3
кампус - 3

2
2
1
1

1
1
1

1

6. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ  
За изведување на студиската програма се обезбедени во потполност
инфраструктурните и просторните параметри, како и техничкотехнолошки, лабораториски и други ресурси кои се неопходни за
реализација на наставата. Наставата се изведува во склад со препораките
на акредитационата комисија во амфитеатри, училници и специјализирани
компјутерски лаборатории. За секој студент е обезбедено соодветно место
во лабораториите, училниците и амфитеатрите.
Вкупна бруто површина
Р.б.

Просторија

1.

Амфитеатри

2.

Предавални

ознака
А
П1
П2
П3
П4
П5

Бр. на
места
2
1
1
1
1
1

м2

60
60
60
60
60

Каде се наоѓа просторијата
Кампус 2 - УГД - Штип
Кампус 3 - УГД - Штип
Кампус 4 - УГД - Штип
Кампус 4 - УГД - Штип
Кампус 4 - УГД - Штип
Кампус 4 - УГД - Штип
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3.

Училници

4.

Компјутерски
лаборатории

5.

6.
7.
8.
9.

У1
У2
У3
У4
У5
У6

1
1
1
1
1
1

КЛ1

1

Л1
Л2
Лаборатории
Л3
Л4
Л5
Р1
Р2
Работилници
Р3
Р4
Б1
Библиотеки
Б2
Читалници
Ч1
Сали
С1
Вкупен број места
Вкупна нето површина

1
1
1
1
1

1
1
/

40
40
40
40
40
40

30
30
30

Кампус 4 - УГД - Штип
Кампус 4 - УГД - Штип
Кампус 4 - УГД - Штип
Кампус 4 - УГД - Штип
Кампус 4 - УГД - Штип
Кампус 4 - УГД - Штип
Кампус 2 - УГД - Штип
Кампус 2 - УГД - Штип
Кампус 2 - УГД - Штип
Кампус 3 - УГД - Штип
Кампус 3 - УГД - Штип
Кампус 3 - УГД - Штип

Кампус 2 - УГД - Штип
Кампус 1 - УГД - Штип
Кампус 1 - УГД - Штип

Во тек на академската 2008/2009 г. Факултетот за медицински науки,
во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“ изврши целосно адаптирање,
реновирање и санација на третиот кат и кругот од Детското одделение
при ЈЗУ Општа болница Штип, со цел подобрување на условите за работа
и квалитетот на наставата. Како резултат на таквата санација се изградија
три кабинети за непречено одвивање на практичната настава по одделни
предмети како што се: Нега на болен, Анатомија, Биологија со хумана
генетика и Медицинска генетика, Цитологија, Патологија и др.
7. ИЗДАВАЧКА  ДЕЈНОСТ
Предметите од студиската програма се покриени со соодветни
учебници, скрипти и авторизирани предавања, кои се во согласност
со Правилникот за остварување на издавачка дејност во рамките на
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип и истите се доставуваат до
постоечките универзитетски книжарници.
8. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА  РАБОТА
Во текот на академската 2008/2009 г. Факултетот за медицински
науки не започна ниту еден научноистражувачки проект.
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9. ОБЈАВЕНИ   ТРУДОВИ
1. ИНЦИДЕНЦИЈА НА HBsAg, ANTI-HCV, ANTI-HIV И TREPONEMA PALLIDUM АНТИТЕЛА КАЈ ДАРИТЕЛИ НА КРВ КОИ
ДАРУВААТ ПО ПРВ ПАТ ОД ИСТОЧНИОТ ДЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА – Камчев Н., Витларова Ј., Камчева Г., Величкова
Н., Камчева М., РЕ Трансфузиологија, Општа болница - Штип, Р.
Македонија. Интернационален конгрес на трансфузиолози, Макао,
Кина (2008)
2. THE INCIDENCE OF HBSAG, ANTI-HCV, ANTI-HIV AND TREPONEMA PALLIDUM ANTI BODIES IN BLOOD DONORS WHO DONATE BLOOD FOR THE FIRST TIME FROM THE EASTERN PART
OF REPUBLIC OF MACEDONIA – Vitlarova J. Kamcev N. Kamceva
G. Velickova N.Dejanova V.W.U. Transfusiology, General practice hospital – Stip, R.Macedonia Интернационален конгрес на трансфузиолози,
Макао, Кина, (2008)
3. ПОВРЗАНОСТ НА КРВНА ГРУПА ОД АБО КРВНОГРУПНИОТ
СИСТЕМ СО КОРОНАРНА АРТЕРИСКА БОЛЕСТ – Камчева Г.
Камчев Н. Витларова Ј. Величкова Н. Камчева М. РЕ Трансфузиологија,
Општа болница-Штип, Р.Македонија, Интернационален конгрес на
трансфузиолози, Каиро, Египет. (2009)
4. THE INFLUENCE OF THE CONCENTRATION OF HEAVY METALS
IN THE BLOOD OF MINERS-BLOOD DONORS IN THE MUNICIPALITY OF PROBISTIP – Kamcev N. Kamceva G. Vitlarova J. Velickova
N, Kamceva M. W.U. Transfusiology, General practice hospital – Stip,
R.Macedonia Internacionalen kongres na Transfuziolozi, Kairo, Egupet,
2009
5. IRON DEFICIENCY IN REPEATED BLOOD DONORS IN WU
TRANSFFUSIOLOGY AT GENERAL HOSPITAL IN STIP – Vitlarova
J. Kamcev N. Kamceva G. Velickova N. W.U. Transfusiology, General
practice hospital – Stip, R.Macedonia, Internacionalen kongres na Transfuziolozi, Kairo, Egupet,2009
6. ВЛИЈАНИЕТО НА КОНЦЕНТРАЦИЈАТА НА ТЕШКИТЕ МЕТАЛИ
ВО СЕРУМОТ ВРЗ ЗДРВЈЕТО КАЈ РУДАРСКАТА ПОПУЛАЦИЈА
ВО ПРОБИШТИП – Н. Камчев, З. Панов, Б.Ѓорѓеска, В. ЗајковаПанева, Д.Ѓоргиева, К.Смилков, Г. Камчева, М. Камчева
7. AUTOLOGOUS BLOOD TRANSFUSION ON OPERATED PATIENTS
OF THE ORTHOPAEDIC SECTION OF THE PUBLIC HEALTH INSTITUTION GENERAL HOSPITAL IN ŠTIP – Kamcev N. Vitlarova
J. Kamceva G. Kamceva M. Velickova N. W.U. Transfusiology, General
practice hospital – Stip, R.Macedonia Kongres na Transfuziolozi, Ohrid,
Makedonija, 2009
8. THE USE OF PLASMA COMPONENTS IN A THERAPY OF PATIENTS
WITH LIVER CIRRHOSIS IN A DAILY TRANSFUSION HOSPITAL
IN STIP – Vitlarova J. Kamcev N. Kamceva G. Velickova N. Dejanova V. Cuckova B W.U. Transfusiology, General practice hospital – Stip,
R.Macedonia Kongres na Transfuziolozi, Ohrid, Makedonija, 2009
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9. UNDESIRED EFFECTS FROM BLOOD TRANSFUSION AT THE
DAILY TRANSFUSION HOSPITAL WITH THE PHI „GENERAL
HOSPITAL„ IN ŠTIP – Kamcev N. Vitlarova J. Kamceva G. Kamceva
M. Velickova N.W.U. Transfusiology, General practice hospital – Stip,
R.Macedonia, Kongres na Transfuziolozi, Ohrid, Makedonija, 2009
10. Епидемиологија и јавно здравство, Николовски Б., Шуманов Ѓ,
Учебник, 2009
11. СПЕЦИФИЧНИ НАРУШУВАЊА ПРИ ПИШУВАЊЕТО ВО
ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ ОД ОСУМГОДИШНОТО ОСНОВНО
ОБРАЗОВАНИЕ – Васка Здравкова - списание Воспитни крстопати,
година 13, број 129-13.м-р
12. TALAK NECK FRACTURE ASSOCIATE SUBTALAR DISLOCATION, Talar neck fracture associate with subtalar dislocation – M Runceva, L Kirov, S Cenov, M Stefanova: Third International congress of MAOT,
Ohrid, 2009, poster presentation
13. ТРЕТМАН НА ЈУВЕНИЛНИ КОСКЕНИ ЦИСТИ – Дончовска Д. и
сор. 3-ти Конгрес на МАДОТ со интернационално учество,Охрид 2009
14. ЕДУКАЦИЈАТА КАКО ТЕРАПИСКА МОЖНОСТ КАЈ РЕВМАТОЛОШКИ БОЛНИ – Ц. М. Самарџиска, Н. Камчев, Г. Камчева.
Ревматолошки конгрес, Охрид, 2009
15. ИСТОРИЈА НА ОРАЛНАТА ИМПЛАНТОЛОГИЈА – Папакоча, К.,
декември 2008 г. Инфо бр. 11 – Стоматолошка комора на Р. Македонија
16. НОВИ ФОРМИ НА ТУРИЗАМ БАЗИРАНИ НА МЕДИЦИНСКИ
СОЗНАНИЈА – Смилков, К., Ѓоргиева, Д., Ѓорѓеска, Б.: Зборник на
трудови од меѓународен симпозиум „Туризмот во 21 век” 2008, рр.703
17. УЛОГАТА НА МАТИЧНИОТ ЛЕКАР ВО ПРЕПОЗНАВАЊЕТО
И ЛЕКУВАЊЕТО НА АНКСИОЗНИТЕ И ДЕПРЕСИВНИТЕ
РАСТРОЈСТВА – Шуманов, Ѓ., Шумановa, C.: II Конгрес на лекарите
по општа медицина при македонското лекарско друштво, Охрид, 19-22
јуни 2008, Зборник на апстракти, 199.
18. DIAGNOSE AND THREATING ON ULKUS DISEASE – Sumanov, Gj.,
Sumanova, C.: I.Conference of the Association doctors GP/FM South-East
Europe, Ohrid, 18-21 June, 2009, Book of Abstracts,101.
19. ПСИХИЧКИ ФАКТОР И ТЕЛОДРЖАЊЕ КАЈ ДЕЦАТА –
Николовска Л., Меѓународната научна стручна конференција, 24-25
април 2009 год. Федерацијата на спортските педагози на Р. Македонија
20. РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ВОЗРАСНИ ЛУЃЕ СО КОМПЛЕКСНА
КИНЕЗИТЕРАПИЈА – Николовска Л., Меѓународната научна стручна
конференција, 24-25 април 2009 год. Федерацијата на спортските
педагози на Р. Македонија
21. МОДЕЛИРАЊЕ НА ФИГУРАТА СО ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА,
Николовска, Л. 15-17 мај 2009, Здружение на физиотерапевти на Р.
Македонија
22. ТРЕТМАН НА ПАЦИЕНТИ СО ВИСОК СТЕПЕН НА МАЛИГНИТЕТ
НА ХОНДРОСАРКОМ НА ЕКСТРЕМИТЕТИТЕ, Самарџиски М.
Зафировски Г. Калицанин – Марковска М. Дончовска Д. Аневска В.
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Рунчева М. Acta Orthopaedica et Traumatologica Macedonica, 6(1);2009;
54-59
23. TREATMENT OF PATIENTS WITH “HIGH GRADE” EXTREMITY
LOCALIZED CHONDROSARCOMA. – Samardziski M, Zafiroski G,
Tolevska C, Kalicanin-Markovska M, Doncovska D, Anevska V, Runceva
M. Preliminary results. Radiol Oncol 2009; 43(3): 187-194.
24. ЕФЕКТОТ НА ХИПЕРТЕРМИЧКИОТ СТРЕС ВО РАЗЛИЧНИ
РАЗВОЈНИ ПЕРИОДИ КАЈ БЕЛИОТ СТАОРЕЦ ВРЗ НЕКОИ
ПАРАМЕТРИ НА НАДБУБРЕЖНИТЕ ЖЛЕЗДИ (2008) Ѓоргоски,
И., Спасов, М., Хаџипетрушев, Н., Спасова, В., Природно-математички
факултет, Скопје.
25. PROTECTIVE ROLE OF VITAMINS E AND C IN CARBON
TETRACHLORIDE INDUCED ACUTE LIVER DAMAGE. (2009) –
Hadzi-Petrushev, N., Mladenov, M., Davcheva, O., Sterjovska-Aleksovska,
A., Spasov, M., Dodevska, D., Stojchevska, E., Gjorgoski, I.,: PP-131.
Faculty of Natural Sciences and Mathematics-Skopje, R. Macedonia;
Faculty of Medical Sciences-Stip, R. Macedonia; Faculty of MedicineSkopje, R. Macedonia.
10. НОВИ  ИЗБОРИ  НА  НАСТАВНИЧКИ  И  СОРАБОТНИЧКИ 
     КАДАР
Наставно-научниот совет на седницата одржана на 3. 12. 2008 год.
за декан на Факултетот за медицински науки го избра проф. д-р Никола
Камчев.
Избор: доц. д-р Гордана Панова, помл. асс. Александар Серафимов,
помл. асс. Стефан Петровски, помл. асс. Елена С. Јовева, помл. асс.
Виолета Џидрова, лаборант Марина Петрова.
11. ДРУГИ  АКТИВНОСТИ
Учество на конгреси, семинари
Проф. д-р Никола Камчев и помлад асистент Гордана Камчева
учествуваа на: IV Конгрес на трансфузиолозите на Македонија со
меѓународно учество, со два труда, Охрид, јуни 2009.
Проф. д-р Никола Камчев учествуваше на Интернационален конгрес
на трансфузиолози, Каиро, Египет (2009).
Помлад асистент Гордана Камчева учествуваше на Интернационален
конгрес на трансфузиолози, Каиро, Египет (2009).
Асистент м-р Васка Здравкова учествуваше на Традиционален
пролетен семинар на „Здружението на физиотерапевти на Р. Македонија“,
одржан во Струга 15- 17 мај 2009 г.
Помлад асистент Даница Дончовска учествуваше на 3-ти Конгрес на
МАДОТ со интернационално учество, мaj 2009 г., Охрид;
Втора школа за остеопороза на Македонско национално здружение
за остеопороза, април 2009 г., Охрид; I
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SCD Bone Densitometry Clinician Course, Нишка Бања, Србија, мај
2009 г., EFORT Travelling Fellowship Autumn 2008 – Lithuania.
Асс. Киро Папакоча учествуваше на „7-ми Меѓународен
стоматолошки симпозиум“ – Скопје, 5 – 7 јуни 2008 г.
Трет македонски конгрес за историја на медицината со меѓународно
учество – Штип Активно учество со трудот „Историја на оралната
имплантологија“. 21.3.2009 г.
8-ми Меѓународен стоматолошки симпозиум – Скопје. 10 – 13
септември 2009 г. Охрид;
5-ти Конгрес на стоматолозите од Македонија со меѓународно
учество – Современа стоматологија, предизвици и решенија.
Помлад асс. Смилков, К. и помлад асс. Ѓорѓиева Д. учествуваа на I
Меѓународен симпозиум „Туризмот во 21 век”, Скопје, 2008.
Помлад асс. Мишко Милев и помлад асс. Марина Данилова: IX
семинар за квалитет, контрола, информатика и заштита во медицинска
лабораториска дијагностика, во организација на Македонско
лабораториско здружение, 18-21 јуни 2009, Охрид.
Помлад асс. Марина Данилова и асс. Васка Здравкова: Обука „Учење
со технологија“ реализирана во соработка со Фулбрајт програмата.
Помлад асс. Марина Данилова International workshop “Visions,
projects and what is going on in Mental Health in South East Europe”, 21-27th
aug.2009, Ohrid, sponsored by Germany.
Предавач м-р Ленче Николовска учествуваше на Работилница за
карцином на дојка-превенција, рано откривање и третман, одржана на 2528 декември 2008 год., во организација на Македонската асоцијација на
радиолози;
-- учествуваше на VIII-те стручни средби, одржани на 25 април
2009 год., во организација на Здружението на медицински сестри,
техничари и акушерки на Република Македонија;
-- учествуваше на семинар на тема „Хируршки третман на тумори на
дојка“, одржан на 6 јуни 2009 год., во организација на Македонската
асоцијација на радиолози (овој облик на едукација е акредитиран од
ЛКМ);
-- учествуваше на семинар, одржан на 12-13 септември 2009 год., на тема
„Вклучување на заедницата во образовниот процес“, организиран од
страна на Academy for Educational Development-USAID;
-- учествуваше на семинар, одржан на 19 септември 2009 год., на тема
„Зајакнување на капацитетите на училишните одбори“, организиран
од страна на USAID-Human and institutional development project.
Помлад асс. Даница Дончовска: Synthes Workshop for LCP Proximal
tibial plate and Distal radius plate, LISS for Distal femur, maj 2009
- Strucen sostanok: “Amputacioni tehniki za dolen ekstremitet i sovremen
nacin na rehabilitacija i protetisuvanje”, april 2009.
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Водење  на  книга  за  посета на странци
Посета на наши студенти во Русија
Шестмина студенти од Факултетот за медицински науки во периодот
од 5. 7. 2009 г. до 23. 7. 2009 год. заминаа на студиски престој на Самарскиот
државен медицински универзитет во Русија и истите посетија повеќе
клиники во Самарската област.
Летна стручна пракса на суденти од Русија во Филип Втори - Скопје
Од 26. 7. 2009 год. до 14. 8. 2009 год. група студенти од Самарскиот
државен медицински универзитет во Русија престојуваа во Домот за
постдипломски „Атанас Близнаков“ - Скопје и истите беа во посета на
градовите Охрид, Валандово и Дојран. На 12.8.2009 во просториите на
Факултетот за медицински науки, делегација од Самарскиот државен
медицински универзитет во Русија, во состав проф. д-р кардиоангиохирург
Михаил Сергеевич и петмина студенти, остварија средба со деканот и
наставно-научниот кадар. На оваа средба студентите од Самарскиот
државен медицински универзитет во Русија на деканот и наставничкиот
кадар им го пренесоа своето искуство, идеи и пракса, а истовремено
ги искажаа
своите импресии од нивниот престој во Центарот за
кардиохирургија „Филип Втори“ во Скопје, кој воедно претставува
наставна база на Факултетот за медицински науки.
Посета на вонреден професор Никлевски и доцент Кнегиња Рихтер
на Факултетот за медицински науки
На 27. 5. 2009 год проф. д-р Никлевски и проф. д-р Кнегиња Рихтер
беа во посета на ФМН и остварија средба со ректорот на УГД, деканот
и наставно - научниот кадар.

-----

Патувања  на  вработените  во  странство
Проф. д-р Зора Узуновска:
3-11 март 2008 г. - студиски престој во Загреб, Хрватска:
Имплементација на Дијагностички сродни групи (ДСГ) како начин на
плаќање на здравствените услуги во Хрватска;
17-24 мај 2008 г. - студиски престој во Љубљана, Словенија; ДСГ во
Словенија;
3-10 август 2008 г.. Summer school – ДСГ, светски искуства, Венеција,
Италија;
3-10 октомври 2008 г. - учество на ДСГ Конференција, Лисабон,
Португалија.
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XVI.2. Факултет за природни и технички науки
Извештајот за работата на Факултетот за природни и технички науки
за периодот од 1 октомври 2008 до 30 септември 2009 година претставува
сумирање на резултатите и осврт на реализираните цели и задачи кои
произлегуваат од стратегијата за развој на Факултетот.
Формирање на Факултетот
Факултетот за природни и технички науки е јавна високообразовна
установа која е формирана во 1977 година во склоп на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.
Од септември 2007 година Факултетот за природни и технички науки
влезе во состав на новоформираниот Државен универзитет „Гоце Делчев“Штип.
На седницата на Наставно - научниот совет, одржана на 1.12.2007
година, Факултетот го менува името во согласност со Наставната програма
и од Факултет за рударство, геологија и политехника се преименува во
Факултет за природни и технички науки.
Организациона поставеност на Факултетот
Наставно-научен совет
Наставно-научниот совет е стручен орган и орган на управување на
Факултетот. Наставно - научниот совет го сочинуваат избраните редовни
и вонредни професори, доценти, како и претставници на соработниците и
студентите.
Избор на декан
На седница на Наставно-научниот совет од 2005 г. за декан на
Факултетот природни и технички науки по втор пат е избран проф. д-р
Тодор Делипетров. За продекани на Факултетот се избрани:
проф.
д-р Тена Шијакова -Иванова (продекан за настава), проф. д-р Мирјана
Голомеова (продекан за финансии) и проф. д-р Зоран Панов (продекан за
научноистражувачка работа).
1. Структура
Наставната дејност на Факултетот ја изведуваат:
5 - редовни професори: проф. д-р Тодор Делипетров, проф. д-р
Блажо Боев, проф. д-р Борис Крстев, проф. д-р Тодор Серафимовски и
проф. д-р Благој Голомеов;
6 - вонредни професори: проф. д-р Тена Шијакова-Иванова, проф. д-р
Мирјана Голомеова, проф. д-р Гоше Петров, проф. д-р Зоран Десподов,
проф. д-р Војо Мирчовски и проф. д-р Орце Спасовски;
4 - доценти: доц. д-р Виолета Стефанова, доц. д-р Дељо Каракашев,
доц. д-р Дејан Мираковски и доц. д-р Виолета Стојанова;
5 - асистенти - магистри на науки: асс. м-р Весна Зајкова-Панева,
асс. м-р Горан Тасев, асс. м-р Сашко Јованов, асс. м-р Благица Донева и
асс. м-р Николинка Донева;
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8- помлади асистенти од кои 3 се магистри: пом. асс. м-р Марјан
Делипетров, пом. асс. м-р Трајче Митев, пом. асс. м-р Марија ХаџиНиколова, пом. асс. Стојанче Мијалковски дипл. инж., пом. асс. Радмила
Каранакова - Стефановска дипл. инж. и пом.асс. Афродита Зенделска
дипл инж.;
4 - лаборанти: Васка Серафимовска, Зоран Манасков, Гонца
Божинова, Цонка Чеботарева;
1 - технички секретар - секретар на Факултетот: Љубица
Медарска
1 - библиотекар: Љуба Миланова
1 - референт за студентски прашања: Катица Стојчева.
За целосно покривање на наставата, ангажирани се и професори од
другите факултети во состав на Универзитетот и тоа: д-р Стојан Здравев ред. проф. од Електротехнички факултет, д-р Зоран Панов - вон. проф. од
Машински факултет и д-р Ристо Дамбов - вон. проф. од Електротехнички
факултет.
2. Катедри
На Факултетот за природни и технички науки постојат следниве
катедри:
Институт за рударство
Катедра за површинска експлоатација
Катедра за подземна експлоатација
Катедра за минерална технологија
Катедра за логистика и животна средина
Институт за геологија
Катедра за петрологија, минералогија и геохемија
Катедра за наоѓалишта на минерални суровини
Катедра за геологија и геофизика
Катедра за хидрогеологија и инженерска геологија
Катедра за географија
Инситут за архитектура и дизајн
Катедра за архитектура
Катедра за дизајн и технологија на мебел и ентериер
Катедра за компјутерски дизајн
Институт за градежништво
Катедра за градежно инженерство
Катедра за геотехнологија
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Во состав на Факултетот за природни и технички науки како
универзитетски интердисциплинарни студии за стекнување на наставнички
компетенции се востановуваат и студиски групи за:
		 1.2. Хемија
		 1.3. Математика
		 1.4. Биологија.
3. Извештај од одржаните седници на Наставно- научниот совет
Во текот на оваа година се одржани вкупно 16 седници на Наставно научниот совет. Од направената анализа на дневните редови на наведените
седници е констатирано дека се разгледувани повеке значајни точки:
наставна проблематика, формирање на рецензентски комисии за избор
и преизбор на наставници и соработници, формирање на рецензентска
комисија за издавање на учебници по одделни предмети, барања од
наставници и соработници за присуство на научни собири и симпозиуми
во земјава и во странство, барања од студенти и др.
Дневен ред од седницата на 17.10.2008 г.
Усвојување на Записникот од одржаната осма седница на Наставно научниот совет од 24.9.2008 година;
1. Наставна проблематика;
а) Ангажирање на наставници и соработници за изведување на настава
во учебната 2008/2009 година на Факултетот за рударство, геологија и
политехника;
2. Разгледување на Предлог-студиска програма за втор циклус на
академски универзитетски студии на Факултетот за рударство,
геологија и политехника – (оддел Политехника);
3. Формирање на Рецензентска комисија за избор на соработник од
областа на рудничката механизација по предметите: Рудно-машинско
инженерство, Механика на флуидите и предметите од областа на
рудничката механика и механизација, според конкурсот објавен во
дневниот весник „Дневник“ на 13.9.2008 година;
4. Донесување на одлука за избор на продекани на Факултетот за
рударство, геологија и политехника;
5. Избор на наставник за наставно – научната област геологија, по
предметите: Палеонтологија и стратиграфија, Геотехнички објекти
1, Рекламација и рекултивација на земјиштето и предметите од
Катедрата за геологија и геофизика, според „Универзитетски билтен“
број 11 од 19 септември 2008 година, на Факултетот за рударство,
геологија и политехника при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
6. Барања од наставници и студенти;
7. Разно.
-

Донесени одлуки:
1. Одлука за потреба од ангажирање на предавања и вежби од Факултетот
за информатика во учебната 2008/2009 година;
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2. Одлука за ангажирање на стручни лица од практиката за извршување
на високообразовни и научноистражувачка дејност на учебната
2008/2009 година (за проф. д-р Радомир Цветановски);
3. Одлука за ангажирање на стручни лица од практиката за извршување
на високообразовни и научноистражувачка дејност на учебната
2008/2009 година (за проф. д-р Крсто Блажев;)
4. Одлука за усвојување на Елаборат за организирање на втор циклус на
академски универзитетски студии на ФРГП (оддел Политехника) при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
5. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за изготвување
и поднесување на реферат во писмена форма за сите пријавени
кандидати по Конкурсот од 13.9.2008 година, објавен во дневниот
весник „Дневник“ за избор на еден соработник (во звање асистент) за
наставно – научната област: машинство на Факултетот за рударство,
геологија и политехника при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
6. Одлука за избор на продекани;
7. Одлука за избор на наставник (д-р Виолета Стојанова, асистент по
предметите: Палеонтологија и стратиграфија, Геотехнички објекти
1, Рекламација и рекултивација на земјиштето и предметите од
Катедрата за геологија и геофизика на Факултетот за рударство,
геологија и политехника во Штип);
8. Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Дејан Мираковски;
9. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Војо Мирчовски;
10. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Орце Спасовски;
11. Одлука за формирање на Комисија за спроведување на испит на
постдипломски студии по предметот Програмирање и моделирање во
рударството.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дневен ред  од седницата на 18.11.2008 г.
Усвојување на Записникот од одржаната осма седница на Наставно научниот совет од 17.10.2008 година;
Наставна проблематика;
Распишување на Конкурс за избор на соработник за наставно-научната
област геологија и геофизика по предметите: Физика, Основи на
геофизика, Геофизички истражувања, Геолошки хазард, Геофизички
техники, Интерпретација и моделирање, Програмски јазик, Бази и
структури на податоци, Хидродинамика во реални средини;
Избор на рецензенти за книгата „Методи на дупчење“ од авторите
проф. д-р Ристо Дамбов и проф. д-р Радоје Пантовиќ;
Распишување на Конкурс за постдипломски студии;
Формирање на Комисија за изработка на елаборат за трет циклус на
студии на рударство и геологија;
Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на
демонстратори;
Донесување на Одлука за промена на член во Универзитетскиот сенат;
Барања од студенти и вработени;
Разно.
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Донесени одлуки:
1. Одлука за утврдување потреба за избор на еден соработник во звање
асистент за наставно-научната област геологија,геофизика и физика;
2. Одлука за издавање на учебник со наслов „Методи на дупчење“ од
авторите проф. д-р Ристо Дамбов и проф. д-р Радоје Пантовиќ;
3. Одлука за запишување на нови студенти на втор циклус универзитетски
(академски) студии во учебната 2008/2009 година;
12. Одлука за формирање на Работна група за изработка на Елаборатстудиска програма за трет циклус на универзитетски (академски)
студии на Факултетот за рударство, геологија и политехника;
4. Одлука за замена на член во Универзитетскиот сенат при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
5. Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Виолета Стојанова;
6. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Гоше Петров;
7. Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Дејан Мираковски;
8. Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Дејан Мираковски;
9. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Блажо Боев;
10. Одлука за одобрување на отсуство на Проф. д-р Блажо Боев;
11. Оодлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Тена Шијакова
Иванова;
12. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Тена Шијакова
Иванова;
13. Одлука за одобрување на отсуство на асс. м-р Весна Зајкова Панева;
14. Одлука за одобрување на отсуство на асс. м-р Весна Зајкова Панева.
Дневен ред од седницата на 1.12.2008 г.
1. Реорганизација на Факултетот и промена на името во согласност со
наставната програма.
Донесени одлуки:
1. Одлука за промена на називот на Факултетот за рударство, геологија
и политехника при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Дневен ред од седницата на 16.12.2008 г.
Усвојување на Записникот од одржаната осма седница на Наставнонаучниот совет од 18.11.2008 година;
1. Наставна проблематика;
2. Избор на наставник на наставно-научната област геологија
- хидрогеологија, по предметите: Инженерска геологија и
хидрогеологија, Методи на хидрогеолошки истражувања и Заштита
на подземни води, според Универзитетскиот билтен број 13 од 27
ноември 2008 година, на Факултетот за рударство, геологија и
политехника;
3. Избор на соработник (во звање асистент) за наставно-научната област
Машинство, според „Универзитетски билтен“ број 13 од 27 ноември
2008 година, на Факултетот за рударство, геологија и политехника
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
--
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4. Разгледување на пријавите за докторски дисертации од кандидатите:
- м-р Александар Крстев (асистент на Факултетот за информатика при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип) и
- м-р Марија Хаџи-Николова (помлад асистент н;а Факултетот за
рударство, геологија и политехника при Универзитет „Гоце Делчев“
во Штип).
- Разгледување на пријавата за запишување на втор циклус на
универзитетски академски студии на ФРГП на Катедрата за
минералогија, петрологија и геохемија од кандидатот Ристе Тунев;
5. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за оценка и
одбрана на магистерски труд под наслов: „Методата на рефракција во
дефинирањето на структурниот модел на руптурните структури“од
кандидатката Најдовска Јасмина;
6. Донесување на одлука за формирање на комисија за оценка и
одбрана на магистерски труд со наслов „Методата на рефлексија во
дефинирање на структурниот модел на депресија“ од кандидатката
Дрогрешка Катерина;
7. Донесување на Одлука за ангажирање на наставници од други единици
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
8. Барања од студенти и вработени;
9. Разно.
Донесени одлуки:
1. Одлука за избор на наставник за наставно-научната област
геологија - хидрогеологија, по предметите: Инженерска геологија и
хидрогеологија, Методи на хидрогеолошки истражувања и Заштита
на подземни води, според „Универзитетски билтен“ број 13 од 27
ноември 2008 година, на Факултетот за рударство, геологија и
политехника;
2. Одлука за избор на соработник за наставно – научната област
машинство, според „Универзитетски билтен“ број 13 од 27 ноември
2008 година, на Факултетот за рударство, геологија и политехника
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
3. Одлука за формирање на Комисија за утврдување на подобноста на
темата: „Современ пристап во контрола и управување на загадените
руднички води и избор на оптимален модел на примерот на рудникот
Бучим“ и оспособеноста на кандидатката м-р Марија Хаџи-Николова
од Штип за научна работа;
4. Одлука за формирање на Комисија за утврдување на подобноста
на темата: „Анализа, програмирање и примена на апликативни
софтверски пакети при оптимизација на процеси за сепарација на
минерални суровини“ и оспособеноста на кандидатот м-р Александар
Крстев од Штип за научна работа;
5. Одлука за формирање на Комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд со наслов „Метода на рефракција во дефинирањето
на структурниот модел на руптурните структури“ на кандидатката
Најдовска Јасмина;
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6. Одлука за формирање на Комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд со наслов „Метода на рефлексија во дефинирањето
на структурниот модел на депресија“ на кандидатката Дрогрешка
Катерина;
7. Одлуки за ангажирање на наставници од други факултети и тоа за:
проф. д-р Стојан Здравев, проф. д-р Зоран Панов, проф. д-р Ристо
Дамбов, проф. д-р Јордан Живановиќ и проф. д-р Владо Гичев;
8. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Војо Мирчовски;
9. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Војо Мирчовски;
10. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Војо Мирчовски;
11. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Орце Спасовски;
12. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Орце Спасовски;
13. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Орце Спасовски;
14. Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Виолета Стојанова;
15. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Гоше Петров;
16. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Мирјана Голомеова;
17. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Тена ШијаковаИванова;
18. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Тодор Делипетров;
19. Одлука за одобрување на отсуство на пом.асс. м-р Марјан Делипетрев;
20. Одлука за одобрување на отсуство на пом. асс. Благица Донева;
21. Одлука за одобрување на отсуство на асс. м-р Сашко Иванов;
22. одлука за ослободување од плаќање на трошоците за студирање
поради паралелно студирање на Мите Митев;
23. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерскиот труд
со наслов „Примена на современи методи на анализа на вентилациони
системи на примерот на рудник Саса“ и за ментор беше назначен доц.
д-р Дејан Мираковски;
24. Одлука за назначување на раководител на Катедрата за рударска
механика и механизација.
25. Одлука за назначување на раководител на Катедрите за геологија и
геофизика, и хидро и инженерска геологија;
26. Одлука за назначување на раководител Катедрата за површинска
експлоатација.
Дневен ред  од седницата на 26.01.2009 г.
Усвојување на записниците од седниците одржани на 1.12.2008
година и од 16.12.2008 година.
1. Наставна проблематика;
2. Формирање на Рецензентска комисија за избор на еден соработник (во
звање асистент) од наставно-научната област геологија, геофизика и
физика, според конкурсот објавен во дневниот весник „Дневник“ од
27 ноември под точка 11.1.;
3. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за оценка и одбрана
на магистерски труд со наслов „Корелација меѓу реалната геолошка
средина и геоелектричниот модел“ од кандидатката Благица Донева;
-
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4. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за оценка и одбрана
на магистерски труд со наслов „Инженерскогеолошки карактеристики
на околината на Охридско Езеро“ од кандидатот Ѓорги Димов;
5. Разгледување на рецензентскиот извештај за оценка на магистерскиот
труд со наслов „Метода на рефлексија во дефинирањето на структурниот модел на депресија“ на кандидатката Дрогрешка Катерина;
6. Разгледување на рецензентскиот извештај за оценка на магистерскиот
труд со наслов „Метода на рефракција во дефинирањето на структурниот модел на руптурните структури“ на кандидатката Најдовска
Јасмина;
7. Формирање на Комисија за нови студиски програми;
8. Избор на секретар на Факултетот за рударство, геологија и политехника
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
9. Барања од студенти и вработени;
10. Разно.
Донесени одлуки:
1. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на
соработник (во звање асистент) за наставно - научната област
геологија, геофизика и физика, според Конкурсот објавен во дневниот
весник „Дневник“ од 27 ноември под точка 11.1.;
2. Одлука за формирање на Комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Корелација меѓу реалната геолошка средина и
геоелектричниот модел“ на кандидатката Благица Донева;
3. Одлука за формирање на Комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Инженерскогеолошки карактеристики на околината
на Охридско Езеро“ на кандидатот Ѓорги Димов;
4. Одлука за усвојување на извештајот од Рецензентската комисија и
формирање на Комисија за одбрана на магистерскиот труд „Метода
на рефлексија во дефинирањето на структурниот модел на депресија“
на кандидатката Дрогрешка Катерина;
5. одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската комисија
и формирање на комисија за одбрана на магистерскиот труд на
кандидатот Најдовска Јасмина под наслов: „Метода на рефракција во
дефинирањето на структурниот модел на руптурните структури“;
6. Одлука за формирање на Комисија за изготвување на Предлогелаборат за нови студиски програми од областа на природните и
техничките науки;
7. Одлука за избор на секретар.
Дневен ред  од седницата на 16.2.2009 г.
- Усвојување на Записникот од седницата одржана на 26.1.2009 година.
1. Наставна проблематика;
2. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на
еден соработник во звање асистент од наставно-научната област
геофизика (подрачје геофизика);
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3. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден
соработник во звање асистент од наставно-научната област изградба
на јамски простории и механизација и автоматизација во рудниците
(подрачје рударство);
4. Разгледување на рецензентскиот извештај за оценка на магистерскиот
труд под наслов „Корелација меѓу реалната геолошка средина и
геоелектричниот модел“ од кандидатката Благица Донева;
5. Разгледување на рецензентскиот извештај за оценка на магистерскиот
труд под наслов „Инженерскогеолошки карактеристики на околината
на Охридско Езеро“ од кандидатот Ѓорги Димов;
6. Разгледување на пријавите за постдипломски студии во учебната
2008/2009 година;
7. Промена на наставните планови и воведување на нови студиски
програми на Факултетот за природни и технички науки;
8. Разгледување на предлогот за бројот на студентите кои ќе се
запишуваат во наредната академска година на Факултетот за природни
и технички науки;
9. Формирање на Дисциплинска комисија за дисциплинските постапки
против студентите кои не се придржуваат на законот, Статутот на
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, Правилникот на единицата и
други акти.
10. Барања од студенти и вработени;
11. Разно.
Донесени одлуки:
1. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден соработник во
звање асистент од наставно – научната област геофизика (подрачје
геофизика);
2. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден соработник во
звање асистент од наставно – научната област изградба на јамски
простории и механизација и афтоматизација во рудниците (подрачје
рударство);
3. Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската комисија
и формирање на Комисија за одбрана на магистерскиот труд
„Корелација меѓу реалната геолошка средина и геоелектричниот
модел“ на кандидатката Благица Донева;
4. Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската комисија
и формирање на комисија за одбрана на магистерскиот труд
„Инженерскогеолошки карактеристики на околината на Охридското
Езеро“ на кандидатот Ѓорги Димов;
5. Одлука за измена и дополнување на Студиската програма на
Институтот за политехника;
6. Одлука за прифаќање на елаборатите за нови студиски програми за
прв циклус на академски универзитетски студии;
7. Одлука за прифаќање на елаборатите за организирање на втор циклус
на академски универзитетски студии на Факултетот за природни и
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8.
9.
10.
11.
12.

технички науки (хидрогеологија и геомеханика) при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип;
Предлог - одлука за бројот на студентите кои ќе се запишуваат во
академската 2009/2010 на Факултетот за природни и технички науки;
Одлука за формирање на Дисциплинска комисија;
Одлука за усвојување на Годишен извештај за научноистражувачки
проект на проф. д-р Војо Мирчовски;
Одлука за усвојување на Завршен извештај на научноистражувачки
проект на проф. д-р Блажо Боев;
Одлука за усвојување на Годишен извештај за научноистражувачки
проект на проф. д-р Тодор Делипетров.

Дневен ред од седницата на 6.3.2009 г.
1. Разгледување на студиските програми на Факултетот за природни и
технички науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесени одлуки:
1. Одлука за измена на називот Применета информатика на Институтот
за политехника;
2. Одлука за измена и дополнување на студиските програми на
Институтот за политехника;
3. Предлог – одлука за бројот на студентите кои ќе се запишуваат во
академската 2009/2010 на Факултетот за природни и технички науки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Дневен ред од 4. седницата одржана на 19.3.2009 г.
Усвојување на Записникот од седницата одржана на 16.2.2009 година;
Усвојување на Записникот на седницата одржана на 6.3.2009 година.
Наставна проблематика;
Разгледување на пријавата за докторска дисертација од кандидатката
м-р Магдалена Трајковска-Трпевска;
Разгледување на пријавата за докторска дисертација од кандидатката
м-р Лендита Дика;
Разгледување на пријавата за докторска дисертација од кандидатот
м-р Игор Стојановиќ;
Разгледување на рецензентскиот извештај за оценка на пријавената
тема на докторската дисертација и подобноста на кандидатот м-р
Александар Крстев;
Разгледување на рецензентскиот извештај за оценка на пријавената
тема на докторската дисертација и подобноста на кандидатката м-р
Марија Хаџи – Николова;
Формирање на Рецензентска комисија за избор на еден соработник
(во звање асистент) од наставно-научната област геофизика (подрачје
геофизика), според Конкурсот објавен во дневниот весник „Дневник“
од 26 февруари под точка 3.2.;
Формирање на Рецензентска комисија за избор на еден соработник
(во звање асистент) од наставно-научната област изградба на јамски
простории и механизација и автоматизација во рудниците (подрачје
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рударство), според Конкурсот објавен во дневниот весник „Дневник“
од 26 февруари под точка 3.1.;
9. Барања од студенти и вработени;
10. Разно.
Донесени одлуки:
1. Одлука за формирање на Комисија за утврдување на подобноста
на темата „Анализа на загадување на воздухот од емисиите на
стационарните извори и формирање на реален модел на квалитетот на
воздухот како основа за систем за управување со аерозагадувањето“ и
оспособеноста на кандидатката м-р Магдалена Трајковска-Трпевска
за научна работа;
2. Одлука за формирање на Комисија за утврдување на подобноста на
темата „Развој на модели на загадувањето на водите и процена на
ризикот од загадување на водите од жешките точки во Р. Македонија“
и оспособеноста на кандидатката м-р Лендита Дика за научна работа;
3. Одлука за формирање на Комисија за утврдување на подобноста на
темата „Примена на прогресивна вејвлет корелација во извлекување
на слики базирано врз содржина“ и оспособеноста на кандидатот м-р
Игор Стојановиќ за научна работа;
4. Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисијата за утврдување
на подобноста на темата „Програмирање и оптимална евулативна
оперативност на процеси во реални услови“ од кандидатот м-р
Александар Крстев;
5. Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисијата за утврдување на
подобноста на темата „Современ пристап во контрола и управување
на загадените руднички води и избор на оптимален модел на примерот
на рудникот Бучим“ од кандидатката м-р Марија Хаџи – Николова;
6. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за подготвување
и поднесување на писмен реферат за пријавените кандидати по
Конкурсот, објавен на 26.2.2009 година во дневниот весник „Дневник“,
за избор на еден соработник (во звање асистент) за наставно-научната
област геофизика, на Факултетот за природни и технички науки при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
7. Одлука за формирање на Рецензентска комисија подготвување
и поднесување на писмен реферат за пријавените кандидати по
Конкурсот, објавен на 26.2.2009 година во дневниот весник „Дневник“,
за избор на еден соработник (во звање асистент) за наставно-научната
област изградба на јамски простории и механизација и автоматизација
во рудниците, на Факултетот за природни и технички науки при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Дневен ред  од 5. седницата, одржана на 26.3.2009 г.
- Усвојување на Записникот од седницата одржана на 19.3.2009 година;
1. Наставна проблематика;
2. Распишување на Конкурс за втор циклус на студии на Факултетот за
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природни и технички науки, на Институтот за политехника;
3. Донесување на Одлука за продолжување на априлската испитна
сесија;
4. Донесување на Одлука за дополагање на испити за кандидатите кои
запишуваат докторати на Факултетот за природни и технички науки;
5. Донесување на Предлог-одлука за плаќање на рати на надоместот за
студирање на втор циклус на студии на Факултетот за природни и
технички науки;
6. Разно.
Донесени одлуки:
1. Одлука за запишување на студенти на втор циклус универзитетски
(академски) студии во учебната 2009/2010 година;
2. Одлука за продолжување на испитна сесија;
3. Одлука за дополагање на одреден број на испити за кандидатите кои
пријавуваат докторати на Факултетот за природни и технички науки,
а немаат завршено ниту еден циклус на студии (прв или втор циклус)
на Факултетот за природни и технички науки;
4. Одлука за плаќање на рати на надоместот за студирање на вториот
циклус на студии;
5. Одлука за менување на Одлуката бр.0210-145/164-1 од 4.12.2008
година за одобрување на отсуство на проф. д-р Тена ШијаковаИванова;
6. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден соработник
и еден лаборант на Факултетот за природни и технички науки при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставно - научната област
математика.
Дневен ред  од 6. седницата, одржана на 28.4.2009 г.
- Усвојување на Записникот од седницата одржана на 26.3.2009 година;
1. Наставна проблематика;
2. Разгледување на Рецензентскиот извештај за оценка на пријавената
тема на докторската дисертација и подобноста на кандидатката м-р
Лендита Дика;
3. Разгледување на Рецензентскиот извештај за оценка на пријавената
тема на докторската дисертација и подобноста на кандидатката м-р
Магдалена Трајковска-Трпевска;
4. Разгледување на Пријавата за изработка на магистерски труд од
кандидатката Радмила Каранакова-Стефановска дипл.руд.инж.;
5. Разгледување на Пријавата за изработка на магистерски труд од
кандидатот Стојанче Мијалковски дипл.руд.инж;
6. Разгледување на Пријавата за изработка на магистерски труд од
кандидатот Стојанче Николов дипл.инж.геолог;
7. Донесување на Одлука за областите интерес за Факултетот за
природни и технички науки;
8. Донесување на Одлука за одобрување на област за научно усовршување
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– докторски студии на кандидатот м-р Марјан Делипетрев, асистент
на Факултетот за природни и технички науки при Универзите т„Гоце
Делчев“-Штип;
9. Донесување на Одлука за набавка на за набавка на учебници кои ќе
се користат во наставата;
10. Барања од вработени;
11. Разно.
Донесени одлуки:
1. Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисијата за утврдување
на подобноста на тема „Развој на модели за загадување на водите и
процена на ризикот од загадување на водите од жешките точки во Р.
Македонија“ од кандидатката м-р Лендита Дика;
2. Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисијата за утврдување
на подобноста на тема „Анализа на загадување на воздухот од
емисиите на стационарните извори и формирање на реален модел
на квалитетот на воздухот како основа за систем за управување
со аерозагадувањето“ од кандидатката м-р Магдалена ТрајковскаТрпеска;
3. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатката Радмила Каранакова-Стефановска, под наслов
„Методологија на процена на визуелните влијанија на површинските
копови и мерки за управување со визуелните ресурси при
проектирање на површинските копови“. За ментор при изработката
на магистерскиот труд се определува доц. д-р Дејан Мираковски;
4. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Стојанче Мијалковски, под наслов „Придонес во
утврдувањето на методологијата за избор на метода за откопување
во рудниците за подземна експлоатација на металични минерални
суровини“;
5. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Стојанче Николов, со наслов „Дефинирање
на зависности меѓу квалитетот на шкрилестите карпести маси и
брзината на движење на еластичните бранови“;
6. Одлука за утврдување на областите од интерес и тоа се: геологија,
рударство, политехника, хемија, биологија, математика, географија,
градежно инженерство и архитектура и дизајн;
7. Одлука за одобрување на областа геологија – геофизика за научно
усовршување – докторски студии на кандидатот м-р Марјан
Делипетрев, помлад асистент на ФПТН;
8. Одлука за набавка на учебници кои ќе се користат во наставата;
9. Одлука за одобрување на отсуство на помл. асс. м-р Трајче Митев;
10. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Орце Спасовски;
11. Одлука за одобрување на отсуство на помл. асс. м-р Благица Донева;
12. Одлука за одобрување на отсуство на помл. асс. м-р Марјан
Делипетрев;
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13. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Тодор Делипетров;
14. Оодлука за одобрување на отсуство на помл.асс. м-р Марјан
Делипетров;
15. Одлука за одобрување на отсуство на помл.асс. Благица Донева.
Дневен ред  од 7. седницата одржана на 18.05.2009
- Усвојување на Записникот од седницата одржана на 28.4.2009 година;
1. Наставна проблематика;
2. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на
десет наставници, десет соработници помл.асс./асистент и четири
лаборанти на Факултетот за природни и технички науки;
3. Донесување на Одлука за избор на соработник – асистент за наставнонаучната област геофизика, според „Универзитетски билтен“ број 19
од април 2009 година, на Факултетот за природни и технички науки
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
4. Донесување на Одлука за избор на соработник – асистент за наставнонаучните области изградба на јамски простории и механизација и
автоматизација на рудниците, според „Универзитетски билтен“ број
19 од април 2009 година, на Факултетот за природни и технички
науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
5. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за втор циклус на
студии на Факултетот за природни и технички науки во академската
2009/2010;
6. Формирање на Рецензентска комисија за избор на еден соработник
помлад асистент/асистент за научната област математика и
формирање на Рецензентска комисија за избор на еден лаборант
според Конкурсот објавен во дневниот весник „Дневник“ од 2.5.2009
година.
7. Донесување на Одлуки за усвојување на Предлог- пријава за
финансирање на научноистражувачки проект за сите наставници кои
имаат вакви проекти;
8. Разгледување на барања од постдипломци на Факултетот за природни
и технички науки;
9. Барања од вработени;
10. Разно.
Донесени одлуки:
1. Одлука за распишување на Конкурс за избор на десет наставници,
десет соработници помл.асс./асистент и четири лаборанти на
Факултетот за природни и технички науки за следниве наставнонаучни области и тоа: два наставника за наставно-научната област
математика; два наставника за наставно-научната област хемија; два
наставника за наставно-научната област биологија; два наставника
за научното подрачје архитектура, урбанизам и планирање; два
наставника за научното подрачје градежништво и водостопанство;
два соработника за наставно-научната област математика; два
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соработника за наставно-научната област хемија; два соработника за
наставно-научната област биологија; два соработника за научното
подрачје архитектура, урбанизам и планирање; два соработника
за научното подрачје градежништво и водостопанство; четири
лаборанти на Факултетот за природни и технички науки;
Одлука за избор на м-р Благица Донева во звање асистент за наставно
- научната област геофизика на Факултетот за природни и технички
науки;
Одлука за избор на м-р Николинка Донева во звање асистент
за наставно - научните области изградба на јамски простории и
механизација и автоматизација на рудниците на Факултетот за
природни и технички науки;
Одлука за запишување на студенти на втор циклус универзитетски
(академски) студии во учебната 2009/2010 година на Факултетот за
природни и технички науки;
Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден
соработник (во звање помлад асистент/асистент) за наставно –
научната област математика;
Одлука за усвојување на Предлог-пријава за финансирање на
научноистражувачки проект од проф. д-р Блажо Боев;
Одлука за усвојување на Завршен извештај за научноистражувачкиот
проект „Загадување на Охридското Езеро и почвите со отпаден
материјал од рудниците и наоѓалиштата“, главен истражувач проф.
д-р Тодор Делипетров;
Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Орце Спасовски;
Одлука за менување на Одлуката бр.0210-145/183 од 18.12.2008
година за одобрување на отсуство на проф. д-р Тена ШијаковаИванова;
Одлука за менување на Одлуката бр.0210-145/182 од 18.12.2008
година за одобрување на отсуство на проф. д-р Тена ШијаковаИванова;
Одлука за усвојување на Предлог-пријава за финансирање на
научноистражувачки проект од проф. д-р Војо Мирчовски;
Одлука за усвојување на Предлог-пријава за финансирање на
научноистражувачки проект од проф. д-р Војо Мирчовски;
Одлука за усвојување на Предлог-пријава за финансирање на
научноистражувачки проект од доц. д-р Дељо Каракашев;
Одлука за усвојување на Предлог-пријава за финансирање на
научноистражувачки проект од доц. д-р Виолета Стефанова;
Одлука за усвојување на Предлог-пријава за финансирање на
научноистражувачки проект од проф. д-р Тодор Серафимовски;
Одлука за усвојување на Предлог-пријава за финансирање на
научноистражувачки проект од проф. д-р Тодор Делипетров.
Дневен ред  од 8. седницата, одржана на 17.6.2009 г.
Усвојување на Записникот од седницата одржана на 18.5.2009 година;

Годишен извештај

1. Наставна проблематика;
2. Донесување на Одлука за покренување постапка за утврдување на
еден или повеќе кандидати за декан на Факултетот за природни и
технички науки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
3. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за упис на студенти
за учебната 2009/2010;
4. Разгледување на Пријавата за докторска дисертација од кандидатката
м-р Благица Донева;
5. Разгледување на Пријавата за докторска дисертација од кандидатот
м-р Златко Илијовски;
6. Донесување на Одлука за внатрешно - организационата поставеност
на Факултетот за природни и технички науки;
7. Донесување на Одлука за назначување на членови во Издавачкиот
совет и Уредувачки одбор на списанието Geologica Macedonica;
8. Донесување на Одлука за назначување на членови во Уредувачкиот
одбор на списанието „Списание за природните ресурси и технологии“;
9. Барања од вработени;
10. Разно.
Донесени одлуки:
1. Одлука за започнување на постапка за утврдување на еден или повеќе
кандидати за декан на Факултетот за природни и технички науки на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Одлука за формирање на Комисија за уписи на студенти во прв
циклус на универзитетски (академски) студии за учебната 2009/10 на
Факултетот за природни и технички науки;
3. Одлука за утврдување на подобноста на темата и оспособеноста на
кандидатката м-р Благица Донева за научна работа;
4. Одлука за утврдување на подобноста на темата и оспособеноста на
кандидатот м-р Златко Илијовски за научна работа,
5. Одлука за назначување на членови во Издавачкиот совет и Уредувачки
одбор на списанието Geologica Macedonica;
6. Одлука за назначување на членови на Уредувачкиот одбор на
списанието „Списание за природните ресурси и технологии“;
7. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Тодор Делипетров.
Дневен ред  од 9. седницата, одржана на 8.7.2009 г.
- Усвојување на Записникот од седницата одржана на 17.6.2009 година;
1. Наставна проблематика;
2. Утврдување на еден или повеќе кандидати за избор на декан на
Факултетот за природни и технички науки при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип;
3. Донесување на Одлука за измена на кредитите во студиската програма
на Факултетот за природни и технички науки;
4. Разгледување на Рецензентскиот извештај за оценка на пријавената
тема за докторската дисертација и подобноста на кандидатката м-р
Благица Донева;
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5. Разгледување на Рецензентскиот извештај за оценка на пријавената
тема за докторската дисертација и подобноста на кандидатот м-р
Игор Стојановиќ;
6. Донесување на Одлука за дополнување на Одлуката бр.2202-88/8 од
29.4.2009 година;
7. Донесување на Одлука за дополнување на Одлуката бр.2202-88/9 од
29.4.2009 година;
8. Разгледување на Пријавата за докторска дисертација од кандидатот
м-р Тодор Чекеровски;
9. Разгледување на Пријавата за докторска дисертација од кандидатот
м-р Ѓорги Димов;
10. Формирање на Рецензентска комисија за избор на соработници – 2
извршители и наставници – 2 извршители за наставно – научното
подрачје архитектура, урбанизам и планирање според Конкурсот
објавен во дневниот весник „Вечер“ од 15.6.2009 година;
11. Формирање на Рецензентска комисија за избор на соработници – 2
извршители и наставници – 2 извршители за наставно-научното
подрачје градежништво и водостопанство според Конкурсот објавен
во дневниот весник „Вечер“ од 15.6.2009 година;
12. Барање за формирање на Рецензентска комисија за учебникот
„Генеза на рудни наоѓалишта“;
13. Донесување на Предлог - одлука за ангажирање на визитинг професор;
14. Разно.
Донесени одлуки:
1. Одлука за измена на кредитите на Студиската програма на прв циклус
на универзитетски (академски) студии на Факултетот за природни и
технички науки;
2. Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисијата за подобноста
на темата: „Дефинирање на корелационата зависност помеѓу
сеизмичкото и магнетното поле – модел Република Македонија“ од
кандидатката м-р Благица Донева;
3. Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисијата за подобноста на
темата: „Процесирање на геолошки податоци, спектрална анализа и
теорија на филтри во применета геофизика“ од кандидатот м-р Игор
Стојановиќ;
4. Одлука за дополнување на Одлука бр.2202-88/8 од 29.4.2009 година;
5. Одлука за дополнување на Одлука бр.2202-88/9 од 29.4.2009 година;
6. Одлука за утврдување на подобноста на темата и оспособеноста на
кандидатот м-р Тодор Чекеровски за научна работа;
7. Одлука за утврдување на подобноста на темата и оспособеноста на
кандидатот м-р Ѓорги Димов за научна работа;
8. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на двајца
соработници и двајца наставници за наставно-научното подрачје
архитектура, урбанизам и планирање;
9. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на двајца
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соработници и двајца наставници за наставно-научното подрачје
градежништво и водостопанство;
10. Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебник под наслов
„Генеза на рудни наоѓалишта“;
11. Предлог-одлука за ангажирање на визитинг професор.
Дневен ред  од 10. седницата, одржана на 11.9.2009 г.
- Усвојување на Записникот од седницата одржана на 8.7.2009 година;
1. Наставна проблематика;
2. Донесување на Одлука за покренување на постапка за распишување на
Конкурс за избор еден наставник во насловно звање доцент/вонреден
професор за научното подрачје градежништво и водостопанство;
3. Донесување на Одлука за покренување на постапка за распишување на
Конкурс за избор еден наставник во звање доцент/вонреден професор
за научното подрачје архитектура, урбанизам и планирање;
4. Донесување на Одлука за покренување на постапка за распишување
на Конкурс за избор на еден соработник (помл.асистент/асистент) за
наставно-научната област геотехнологија;
5. Донесување на Одлука за покренување на постапка за распишување
на Конкурс за избор на еден соработник (помл.асистент/асистент) за
наставно-научната област архитектура, урбанизам и планирање;
6. Донесување на Предлог-одлука за распишување на Конкурс за избор
на волонтери на ФПТН;
7. Донесување на Одлука за ангажирање на проф. д-р Оливер Илиев на
ФПТН на Катедрата за компјутерски дизајн;
8. Донесување на Одлука за ангажирање на проф. д-р Андреа Кулаков
на ФПТН на Катедрата за компјутерски дизајн;
9. Разгледување на пријавата за изработка на магистерски труд од
кандидатот Иван Боев;
10. Разгледување на Рецензентскиот извештај за оценка на пријавената
тема на докторската дисертација и подобноста на кандидатот м-р
Тодор Чекеровски;
11. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за оцена и
одбрана на магистерски труд под наслов „Придонес во утврдувањето
на методологија за избор на метода за откопување во рудниците
за подземна експлоатација на металични минерални суровини“ од
кандидатот Стојанче Мијалковски;
12. Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата за ракописот
на учебникот „Генеза на рудни наоѓалишта“ од проф. д-р Тодор
Серафимовски, објавена во „Универзитетски билтен“ бр.25 од 14
август 2009 година;
13. Донесување на Одлука за усвојување на Завршен извештај за
научен проект „Силикатни минерали од Македонија – минералошка
карактеризација“ – раководител проф. д-р Блажо Боев;
14. Донесување на Одлука за усвојување на Завршен извештај за научен
проект „Загадување и заштита на подземните води во алувијалните
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15.
16.

17.
18.
19.

седименти на реката Брегалница во зависност од хидрогеолошките
карактеристики“ – раководител проф. д-р Војо Мирчовски;
Донесување на Одлука за одобрување на научно усовршување –
докторски студии на м-р Благица Донева;
Донесување на Одлука за воведување на студиски програми за
доквалификација за добивање на наставнички компетенции на
студиските програми по: биологија, математика, хемија и географија
на ФПТН;
Донесување на Одлука за ангажираноста на наставниците и
соработниците во учебната 2009/2010 година;
Барања од вработени;
Разно.

Донесени одлуки:
1. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во
насловно звање доцент/вонреден професор за научното подрачје
градежништво и водостопанство на ФПТН;
2. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно – научната област архитектура, урбанизам и
планирање на ФПТН;
3. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден соработник (помл.
асистент/асистент) за наставно-научната област геотехнологија;
4. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден соработник
(помл.асистент/асистент) за наставно-научната област архитектура,
урбанизам и планирање на ФПТН;
5. Предлог - одлука за распишување на Конкурс за избор на 8 волонтери
на ФПТН, и тоа 4 од природните науки и 4 од техничките науки;
6. Одлука за ангажирање на наставник за потребите на ФПТН на
Катедрата за компјутерски дизајн;
7. Одлука за ангажирање на наставник за потребите на ФПТН на
Катедрата за компјутерски дизајн;
8. Одлука за прифаќање на пријавата за магистерски труд од кандидатот
Иван Боев;
9. Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисијата за подобноста
на темата: „Оптимизација на диспечерски систем за управување
на мобилна рударска опрема со примена на GPS технологии“ од
кандидатот м-р Тодор Чекеровски;
10. Одлука за формирање на Комисија за оцена и одбрана на магистерски
труд под наслов: „Придонес во утврдувањето на методологија за избор
на метода за откопување во рудниците за подземна експлоатација
на металични минерални суровини“ од кандидатот Стојанче
Мијалковски;
11. Одлука за прифаќање на рецензијата ракописот на учебникот „Генеза
на рудни наоѓалишта“ од проф. д-р Тодор Серафимовски;
12. Одлука за усвојување на Завршен извештај за научноистражувачки
проект „Силикатни минерали од Македонија – минеролошка
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карактеризација“ раководител на проектот проф. д-р Блажо Боев;
13. Одлука за усвојување на Завршен извештај за научноистражувачки
проект „Загадување и заштита на подземните води во алувијалните
седименти на реката Брегалница во зависност од хидрогеолошките
карактеристики“ раководител на проектот проф. д-р Војо Мирчовски;
14. Одлука за одобрување на областа геологија (компјутерско
процесирање на податоци) за научно – усовршување докторски
студии на кандидатот м-р Благица Донева, асистент на ФПТН;
15. Одлука за воведување на студиски програми за доквалификација за
добивање на наставнички компетенции на студиските програми по:
биологија, математика, хемија и географија на ФПТН;
16. Одлука за ангажираноста на наставниците и соработниците во
учебната 2009/2010 година;
17. Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Дејан Мираковски;
18. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Зоран Десподов;
19. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Тодор Серафимовски;
20. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Тодор Делипетров;
21. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Орце Спасовски;
22. Одлука за одобрување на отсуство на асс.м-р Благица Донева;
23. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Орце Спасовски;
24. Одлука за одобрување на отсуство на помл.асс.м-р Трајче Митев.
Дневен ред  од 11. седницата, одржана на 23.9.2009 г.
1. Донесување на Одлука за започнување на постапка за утврдување
на еден или повеќе кандидати за декан на Факултетот за природни и
технички науки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Разгледување на пријавите за докторски дисертации коишто се
пријавени во периодот од 1 април 2009 до 15 септември 2009 година,
поради утврдување на соодветноста на вториот циклус;
3. Разгледување на пријавата за докторска дисертација од кандидатката
м-р Цветанка Матракоска;
4. Разгледување на пријавата за докторска дисертација од кандидатот
м-р Ферат Шала;
5. Разгледување на пријавата за изработка на магистерски труд од
кандидатот Филип Петровски;
6. Разгледување на извештајот од Рецензентската комисија за оценка на
магистерскиот труд на Стојанче Мијалковски;
7. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден
наставник по предметот Технологија на површинска експлоатација
на Институтот за рударство;
8. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден
наставник по предметите Рудно-машински инженерство и Механика
на флуиди на Институтот за рударство;
9. Донесување на Предлог-одлука за ангажирање на наставници и
соработници од Факултетот за информатика при УГД;
10. Донесување на Предлог-одлука за ангажирање на наставник од
Земјоделскиот факултет при УГД;
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11. Донесување на Предлог-одлука за ангажирање на наставник од
Економскиот факултет при УГД;
12. Разно.
Донесени одлуки:
1. Одлука за отпочнување на постапка за утврдување на еден или повеќе
кандидати за декан на Факултетот за природни и технички науки на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Одлука за утврдување на дополнителни услови за запишување на
докторски студии за кандидатот м-р Тодор Чекеровски;
3. Одлука за утврдување на дополнителни услови за запишување на
трет циклус на студии за кандидатот м-р Игор Стојановиќ;
4. Одлука за утврдување на дополнителни услови за запишување на
трет циклус на студии за кандидатката м-р Лендита Дика;
5. Одлука за утврдување на дополнителни услови за запишување на
трет циклус на студии за кандидатката м-р Магдалена ТрајковскаТрпеска;
6. Одлука за утврдување на дополнителни услови за запишување на
трет циклус на студии на кандидатката м-р Цветанка Матраковска и
формирање на комисија за подобноста на темата;
7. Одлука за утврдување на дополнителни услови за запишување на
трет циклус на студии на кандидатот м-р Ферат Шала и формирање
на комисија за подобноста на темата;
8. Одлука за прифаќање на пријавата за магистерски труд од кандидатот
Филип Петровски;
9. Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд со наслов „Придонес во утврдувањето
на методологија за избор на метода за откопување во рудниците
за подземна експлоатација на металични минерални суровини“ од
кандидатот Стојанче Мијалковски;
10. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник по
предметот Технологија на површинска експлоатација на Институтот
за рударство;
11. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник по
предметите Рудно-машински инженерство и Механика на флуиди на
Институтот за рударство;
12. Предлог-одлука за ангажирање на наставници и соработници од
Факултетот за информатика при УГД;
13. Предлог-одлука за ангажирање на наставник од Земјоделскиот
факултет при УГД;
14. Предлог одлука за ангажирање на наставник од Економскиот
факултет при УГД.
Дневен ред од 12. седницата, одржана на 23.9.2009 г.
1. Наставна проблематика – покриеноста на наставата за учебната
2009/2010 година.
Од оваа седница нема донесени одлуки.
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4. Постигнати резултати на студентите
Постигнатите резултати на студентите по одделни предмети се
на високо ниво. Над 80% од студентите ги имат целосно положено
предвидените испити. Имајќи предвид дека е во тек септемвриска сесија
оваа бројка ќе се зголеми.
Февруарска сесија
Пријавиле

Полагале

Положиле

Оценка

7

7

7

5

5

5

1

1

1

8

8

8

2

7

7

7

4

1

1

1

Површински транспорт

1

1

1

1

Руднички транспорт

20

20

20

1

10

7

2

Англиски јазик 1

21

21

21

4

1

1

6

Индивидуална работа Англиски јазик 1

6

6

6

1

1

4

Англиски јазик 2

1

1

1

1

Руски јазик 1

61

61

59

7

14

Индивидуална работа Руски јазик

6

6

6

Руски јазик 2

3

3

3

2

Шпански јазик

7

7

4

3

Италијански јазик

2

2

2

Специјални минирања

9

6

3

Експлозивни средства

2

2

2

Геотектоника

4

4

4

Предмети
Инженерство на животна
средина
Инд. работа - Инженерство
на животна средина
Подземна експлоатација на
неслојни лежишта
Рударски извозни
построенија
Технологија на
подземна експлоатација
Изработка на специјални
рударски објекти

6

7

8

9

10

1

3

3

2

3

5
1
3

3
3
1

9

12

15

11
1

5

8
1

1

3

1

1

1

1

1

1

1
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Рудни наоѓалишта

3

0

0

Генеза на рудни наоѓалишта

35

7

7

2

1

4

Минералогија и
петрографија

12

12

12

3

1

2

Индустриски минерали

3

3

3

2

1

Инд. работа - Индустриски
минерали

2

2

2

1

1

Минерално инженерство

25

25

25

8

13

Методи на испитување во
мин. технологија

6

6

6

4

2

Инструментални методи

3

1

1

1

Наоѓалишта на неметалични
мин. суровини

2

1

1

Минерални ресурси

1

1

1

1

Микроекономија

32

32

32

5

Индивидуална работа
Микроекономија

4

4

Маркетинг

3

1

5

3

1

12

4

6

5

4

1

1

1

1

3

3

1

1

1

2

2

2

6

5

3

2

1

Методи на минирање

12

11

9

4

Методи на дупчење

19

17

14

2

Рудно - машинско
инженерство

6

6

3

3

Механика на флуиди

21

20

20

10

Основи на проектирање

1

1

1

Механика на карпи 1

18

18

15

7

13

13

9

5

8

8

0

3

3

3

2

2

2

18

18

13

Минирање во урбани
средини
Методи на рудничка
експлоатација

Симулација на донесување
на одлуки
Проектирање на површински
коп
Моделирање во рудничка
експлоатација
Одбрани поглавја од
проектирање
Механика на карпи
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1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

3

2

2

1
3

2

1

6

3

2

3
1

3

1

1

1

1

2
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Моделирање во рударството

20

20

16

3

3

2

1

1

1

Механика на почви и карпи

1

1

1

1

Геомеханика

3

3

1

1

Моделирање во рударството

17

17

17

7

Карти и геоморфологија

10

9

Глобални еколошки процеси

7

Закони за заштита на
средината
Информациско управувачки системи

6

1

4

5
1

1
1

1

4

9

3

1

5

7

7

1

1

1

4

18

18

18

5

2

7

2

2

2

Техничка механика

3

3

0

Јакост на материјали

2

2

0

18

18

18

2

7

8

1

18

18

18

3

3

6

2

4

Техничка заштита

19

19

19

1

3

8

2

5

Основи на програмирање

18

18

17

9

7

1

Операциони истражувања

46

46

46

22

9

9

Минерална технологија II

6

6

6

Теорија на информации

16

16

16

3

3

3

3

3

3

3

9

Основи на рударство

14

14

14

2

5

2

1

4

Структурна геологија

7

7

7

2

2

1

1

1

Геолошко картирање

4

4

4

1

2

1

Принципи во геологијата

7

7

7

2

5

Индустриска сопственост

49

49

49

17

17

8

6

Менаџмент
во рударството
Индивидуална работа Глобални еколошки процеси

Градежништво во
рударството
Инженерство на рудничка
средина

Техничко подобрување на
теренот
Основи на градежништво и
фундирање

4

5

1

1

6

6
4

1

4

4

2

2
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Метали во почвите

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

47

47

40

14

14

14

1

5

5

2

2

Флотација

6

6

Собремени методи на
флотација

2

Интернет

Геохемија на техногени
наоѓалишта
Наоѓалишта на минерални
ресурси
Инженерска петрологија
Истражување на камен,
карпи и минерали
Културно - историски
споменици
Развој на нови производи

8

9

23

2

2

6

5

1

4

2

1

1

4

4

4

4

Геотехнички модели на
средината

1

1

1

1

Физика 1

79

79

73

Информатика во
рударството
Нумерички методи во
рударството

23

3

21

16

10

3

9

10

Априлска сесија
Пријавиле

Полагале

Положиле

Минерални ресурси

6

3

3

Геохемија на техногени
наоѓал.

4

4

1

Генеза на рудни наошалишта

2

2

1

Математика 1

13

12

7

5

Математика 2

2

2

2

2

Истражно дупчење

2

2

2

Геохемија на флуиди

4

4

3

Предмети
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6

7

8

2

1
1

1
2

2
1

2
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Проектирање на ХИГ

1

0

0

Програмски јазик

1

1

1

1

Интернет

1

1

1

1

1

1

1

1

Графика и дизајн

2

1

1

1

Основи на проектирање

5

5

5

5

6

6

4

4

3

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

Енергетски ресурси

2

0

0

Техничка заштита

4

4

4

1

2

5

5

5

2

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Проекти и проектирање

8

7

7

1

Инструментални методи

3

3

0

Интернет

1

1

1

2

2

2

1

1

Методи на минирање

4

3

3

1

2

Методи на дупчење

3

3

1

Технологија на повр.
Експлоатација

2

0

0

6

4

4

1

7

2

2

1

1

3

2

2

1

1

1

1

1

1

Бази и структури на
податоци

Проектирање на површински
копови
Проектирање на подземни
копови
Информационо управувачки систем
Проспекција на минерални
суровини

Инженерство на рудничка
средина
Нумерички методи во
рударството
Наоѓалишта на металични
мин. суровини
Менаџмент на минерални
ресурси

Информатика во
рударството

Специјални минирања

Системи на континуирана
технологија
Методи на рудничка
експлоатација
Маркетинг

1
1

1

1

6
1

1

1

2
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Јунска сесија
Пријавиле

Полагале

Положиле

6

Модели на оптимизација

15

14

14

10

3

Операциони истражувања

31

27

22

10

7

Линеарно програмирање

1

1

1

Деловна информатика

36

33

33

7

8

4

8

6

Англиски јазик 2

19

18

18

8

3

2

2

3

Принципи во геологијата

9

9

9

1

6

Руднички транспорт

21

20

20

2

1

7

13

13

13

9

3

5

5

5

3

1

1

1

1

Објектно програмирање

14

14

13

2

Информатика

13

5

5

1

Интернет

4

4

4

2

Индивидуална работа Интернет

3

3

3

Механика на карпи

11

9

9

Основи на проектирање

19

19

15

Проектирање на површински
копови

3

2

2

Моделирање во рударството

3

3

3

3

2

1

1

1

3

1

1

3

2

2

1

1

1

Предмети

Нумерички методи во
рударството
Проектирање во минер.
инженерство
Современи методи на
флотација

Одбрани поглавја од
проектирање
Проектирање на подземни
копови
Моделирање на површ. коп
со АГК
Информационо управувачки системи
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Оценка
7

8

9

10

1
5
1

7

2
8

2

1
2

4
4
2

1

1

1

3

3

2

1

8

4

1

2

1

1

1
1

1
1

Годишен извештај

Закони за заштита на
средината

4

4

4

Механика на почви и карпи

5

3

3

2

Графика и дизајн

36

2

34

14

10

4

4

2

Анимација и презентација

30

26

26

3

8

4

2

9

Шпански јазик

5

5

5

4

Руски јазик

47

47

47

8

Италијански јазик

3

3

3

Рудно машинско
инженерство

12

9

9

4

Системи на квалитет

65

63

63

13

Рекултивација на
површински копови

4

4

4

4

Рудничка аерологија

4

4

4

4

Рехабилитација на
хидројаловишта

4

4

4

4

Вентилациско инженерство

6

5

5

4

2

1

1
4

4

4

1

2

2

2

1

13

18

9

2

27

10

1

Контрола на квалитет на
воздух
Вентилација на специјални
објекти
Термална анализа и
климатизација

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Техничка заштита

1

1

1

1

32

31

31

3

24

24

24

Геосредина

6

6

6

Енергетски ресурси

17

12

12

Геохемија на флуиди

16

10

Геофизички истражувања

33

Системи на контин.
Тахнологија
Подземни рударски операции

Менаџмент на мали и средни
бизниси
Индивид. работа Менаџмент на мали и средни
бизниси

1

1

6

5

9

3

7

14

2

3

1

4

3

3

2

10

8

1

33

8

2

7

5

5

6

5

5

3

8

1
3

4

1

1

1

2

1
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Маркетинг

1

0

0

Методи на минирање 2

1

1

1

Комбиниран транспорт

1

1

1

1

Метаморфни карпи

19

19

19

18

Петрологија

5

5

5

4

Геохемија

6

6

6

6

Физика

20

19

19

3

5

10

1

Физика 2

79

79

73

23

21

16

10

3

Индив. работа - Физика

79

79

72

23

21

16

12

Инженерска геофизика

8

8

8

6

2

Основи на геофизика

6

1

1

Компјутерска симулација

1

1

1

Програмски јазик

2

1

1

6

6

6

1

6

6

6

1

6

6

6

1

1

1

1

1

4

0

0

Методи на дупчење

3

2

0

Методи на минирање

21

21

7

Методи на рудничка
експлоатација

16

16

10

Специјални минирања

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Подземна експлоат. на
камени блокови
Методи на подземна
експлоатација на жични
наоѓалишта
Подземна експлоат. на јаглен
Рударски извозни
построенија
Современи методи во
подземна експлоат. на ММС

Геохемија на техногени
наоѓал.
Наоќал. на ретки и расеани
елементи
Наоѓалишта на неметалични
минерални суровини
Истражување на почви
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1

1
1

1
1
1
5
1

2
4

3

2

1
5

1

4

2
2

1

Годишен извештај

Металогенетска прогноза

1

1

1

1

Наоѓалишта на минерални
ресурси

2

2

2

1

1

Генеза на рудни наоѓал.

6

6

6

2

3

1

Минерални ресурси

11

11

11

2

6

1

Рудни наоѓалишта

5

5

5

5

Инструментални методи

5

5

5

2

2

1

Инженерска геологија и
хидрогеологија

32

29

24

14

3

2

Хидрогеологија

7

3

3

3

Заштита на подземни води

2

2

2

1

1

Методи на ХИГ
истражувања

2

2

2

1

1

Минерално инженерство

9

9

9

3

1

2

5

5

5

3

1

1

6

6

6

4

1

Геологија на квартер

2

2

2

1

1

Геологија на Македонија

7

7

7

1

3

1

Минералогија

8

8

8

6

1

1

Комуникациски вештини

13

13

13

2

3

3

Минералогија на глини

4

4

4

1

1

2

Индустриска минералогија

4

4

4

3

1

Кристалохемија

4

4

4

4

Теорија на одлуки

15

15

15

6

1

4

Техничка механика

12

12

12

8

3

1

Јакост на материјалите

16

16

13

6

4

2

Градежништво во
рударството

2

2

1

ГИС

3

3

3

1

Математички методи во
геолог. и геофиз.

11

11

11

2

Минерално инженерствогеолог.
Палеонтологија и
стратиграфија

2

5

3

2

3

2

2

1

2

1

1
1
8

1
1
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Математика

16

16

15

Мапинфо

1

1

1

9

9

9

1

1

1

Производен менаџмент

42

40

40

6

9

Геолошко картирање

30

24

24

3

Геотектоника

7

7

7

Објектно програмирање

13

13

13

Хемија

29

24

24

Елементи на еко системи

3

3

3

Биотехнологија

2

2

2

1

1

Екстрактивна металургија

3

3

3

2

1

Принципи во рударството

10

10

10

Технологија на повр.
експлоатација

8

2

2

Експлоатација на АГК

2

2

2

2

Обработка на АГК

2

2

2

1

1

1

1

1

65

64

64

12

6

8

5

5

5

4

1

Методи на испитување во
мин. технологија
Мин. технологија на
ултрафини честички

Нови методи на
експлоатација
Економско технолошки
развој
Геолошки хазард

11

4
1

2

4

2

1

16

8

1

8

7

6

1

5

2

7

4

9

5

5

1

1

5
3

1

6
1

3
1

1
19

19

Септемвриска сесија
Пријавиле

Полагале

Положиле

Математички методи во
геолог. и геофиз.

8

8

8

5

Деловна информатика

3

3

3

1

Операциони истражувања

8

8

5

3

Предмети
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Оценка
6

7

8
3

1

1
2

9

10

Годишен извештај

Интернет

5

5

5

Основи на програмирање

3

2

2

Информатика

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Математика 1

10

10

10

10

Математика 2

6

6

6

6

Руски јазик

15

15

6

6

5

5

5

3

3

3

Минерална технологија

1

1

1

1

Руднички транспорт

1

1

1

1

Производен менаџмент

3

3

3

1

Минерални ресурси

1

1

1

Генеза на рудни наоѓалишта

3

3

3

Наоѓалишта на ММС

1

1

1

Инструментални методи

11

11

11

9

Рудни наоѓалишта

2

2

2

2

Наоѓалишта на НМС

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Геолошко картирање

11

11

11

Компј. симулација на
геопроцеси

4

4

4

Структурна геологија

1

1

1

1

1

1

1

1

13

13

13

3

Нумерички методи во
рударството
Проектирање во минерално
инженер.

Технологија на повр.
експлоатација
Менаџмент на мали и средни
бизниси

Економика на минерални
суровини
Наоѓалишта на минерални
ресурси

Палеонтологија и
стратиграфија
Инженерска геолог. и
хидрогеологија

1

3

1
1

1

1
1
1

1

4

3

1

1
1

1

2
1

7

2

3

1
4

5

1

4
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Мултимедија

4

4

4

1

2

1

Системи на квалитет

4

4

4

1

1

1

Физика 1

4

4

4

2

2

Физика 2

3

3

3

1

2

Индивидуална работа Физика

2

2

2

Инженерска геофизика

1

1

1

Основи на геофизика

1

1

1

Симулација на донесување
одлуки

4

1

1

Основи на проектирање

5

2

2

1

Проектирање на подземни
мопови

3

2

2

1

Анимација и презентација

8

2

2

2

Рудничка графика и дизајн

3

1

1

Механика на почви и карпи

3

0

0

Закони за заштита на
средината

1

1

1

Моделирање во рударството

1

1

1

Рударско - економска анализа

5

5

5

Методи на испитување во
мин. технологија

6

6

6

1

2
1
1
1
1
1

1

1
1
1
3

1

4
1

1

5. Техничка опременост
Во состав на Факултетот се следниве лаборатории:
•

Лабораторија за минералогија, петрологија и геохемија
Во оваа лабораторија се вршат минералошки и петролошки
испитувања на разни минерални суровини.
•

Лабораторија за минерална технологија
Оваа лабораторија е оспособена е за дробење, мелење, ситнење и
класирање на минералните суровини.
•

Хемиска лабораторија
Во оваа лабораторија се вршат хемиски испитувања на минерали,
карпи, почва, вода и др.
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•

Микроскопска лабораторија
Оваа лабораторија се врши одредување на микроскопските
карактеристики на петрогени и металични минерали. Одредување на
структура, текстура и минерален состав на карпите.
•

Физичка лабораторија
Оваа лабораторија е оспособена за изведување на вежби по
предметот физика. Одредување на физичко-механичките карактеристики
на материјалите.
•

Лабораторија за геофизика
Оваа лабораторија располага со инструменти за магнетни и
геоелектрични мерења.
•

Лабораторија за геомеханика
Во оваа лабораторија се врши дефинирање на геомеханичките
карактеристики на карпестите маси.
•

Лабораторија за  географско информационен систем - ГИС
Оваа лабораторија на изработка на ГИС апликации, карти и др.

•

Лабораторија за животна средина
Во оваа лабораторија се вршат мерења на параметри на животна
средина, квалитет на воздух, вода почва и др.
6. Просторни услови
Факултетот располага со два амфитеатри, шест предавални и девет
лаборатории. Лабароторијата по хемија ја користат и другите факултети
во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Најголем дел од просторните услови на Факултетот се реновирани и
санирани.
7. Издавачка дејност
На Факултетот за природни и технички науки постои високошколска
специјална библиотека, како и читалница за студентите. Моментално
се работи на нејзина компјутеризација со можност за пребарување на
Интернет, електронско поврзување со други библиотеки и нејзино мрежно
поврзување со целиот наставнички кадар на факултетот. Библиотеката
располага со вкупно 3.431 наслови и 62 периодични списанија од областа
на геологијата, рударството и политехника. За да се спроведе и реализира
современиот концепт на студирање и за да се следат најновите достигнувања
во светот се врши континуирано надополнување на библиотечниот фонд
со најсовремена стручна литература, како на пример:
Acta Universitatis carolinae geologica
Slovak magazine geological
Senckenbergina lethaea
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Sbornik geologickysh ved journal of geological sciences
Memories de geologie (lozana)
ZDGG
Zitteliana
Geological Quarterly
Jahrbuch GB
Vieteljahrsschrift der naturforschenden gesellschaft in Zurich
Geologija
Geologica belgica
Ofioliti
Natura Croatica
Archives des sciences
Geologica Croatica
Geological Survey of Denmark and Greenland
Document STU Lion
Billetins of American palentology
Service gelogiquie de Belgiquie
Geologica Acta.
Во текот на триесетгодишното постоење на Факултетот, има издадено
голем број на книги и зборници од поранешните и сегашните вработени
наставници на Факултетот:
Р.б.

Автори

1

Јаглени

Борче Андреевски

2

Наоѓалишта и појави на олово и
цинк во Република Македонија

Тодор Серафимовски

3

Петрологија на метаморфни карпи Блажо Боев

4

Геофизички истражувања гравиметрија и геомагнетизам

Тодор Делипетров

5

Тектоника на Македонија

Милан Арсовски

6
7
8
9
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Наслов

Магматизам и терциерна
минерализација во Кожуф
Енергетски суровини
Наоѓалишта на металични
минеарални суровини
Технологија на материјалите во
рудниците

Блажо Боев
Тодор Серафимовски
Тодор Серафимовски
и Раде Јеленковиќ
Борис Крстев

10

Основи на рударство

Стојан Здравев

11

Златото на Македонија

Костадин Богоевски

12

Јагленот во Пелагонискиот басен

Борче Андреевски

Издавач
Година
Рударско- геолошки
1995
факултет, Штип
Рударско- геолошки
1995
факултет, Штип
Рударско- геолошки
1996
факултет, Штип
Рударско- геолошки
1996
факултет, Штип
Рударско- геолошки
1997
факултет, Штип
Рударско- геолошки
1997
факултет, Штип
Рударско- геолошки 1997
Рударско- геолошки
1997
факултет, Штип
Рударско- геолошки
1998
факултет, Штип
Рударско- геолошки
1997
факултет, Штип
Рударско- геолошки
1998
факултет, Штип
Рударско- геолошки
1999
факултет, Штип
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13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Рударско- геолошки
факултет, Штип
Рударско- геолошки
Зборник на трудови
Стојан Здравев
факултет, Штип
Гравимтериско поле на Република
Рударско- геолошки
Тодор Делипетров
Македонија
факултет, Штип
Рударско- геолошки
Магматизам и тектоника на плочи Блажо Боев
факултет, Штип
Блажо Крстев и
Рударско- геолошки
Општа геологија
Милан Арсовски
факултет, Штип
Рударско- геолошки
Менаџмент во рударството
Панде Лазаров
факултет, Штип
Материјали во рударството
Рударско Геолошки
Борис Крстев
(методи на испитување)
факултет, Штип
Материјали во рударството
Рударско- геолошки
Борис Крстев
(збирка задачи)
факултет, Штип
Рударско- геолошки
Минерално инженерство
Борис Крстев
факултет, Штип
Рударско- геолошки
Минерална технологија
Борис Крстев
факултет, Штип
Рударско- геолошки
Монографија на РГФ
факултет, Штип
Рударско- геолошки
Зборник на трудови на РГФ-2
Зоран Панов
факултет, Штип
Рударско- геолошки
Геохемија на средината
Блажо Боев
факултет, Штип
Рударско- геолошки
Инструментални методи
Тодор Серафимовски
факултет, Штип
Рударско- геолошки
Основи на геофизика
Тодор Делипетров
факултет, Штип
Рударско- геолошки
Зборник на трудови (дупчење и
Стојан Здравев
факултет, Штип
минирање)
Рударско- геолошки
Истражување на минерални
Панде Лазаров
факултет, Штип
суровини
Рударско- геолошки
Геомагнетни и електромагнетни
Тодор Делипетров
факултет, Штип
мерења и стандарди за квалитет
Никола Думурџанов и Рударско- геолошки
Геолошко картирање
Ѓоше Петров
факултет, Штип
Рударско- геолошки
Зборник на трудови 2006
Стојан Здравев
факултет, Штип
Рударско- геолошки
Финансиско инвестиционен
Панде Лазаров
менаџмент
факултет, Штип
Рударско- геолошки
Енергетски ресурси
Панде Лазаров
факултет, Штип
Милош Грујиќ и
Универзитет „Гоце
Рударски извозни постројки
Зоран Десподов
Делчев“ Штип
Благој Голомеов и
Универзитет „Гоце
Нумерички методи во рударството
Александра Милева
Делчев“ Штип
Структурна геологија

Никола Думурџанов

1999
2000
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2005
2006
2006
2007
2007
2009
2009

173

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

38

Инженерство на рудничка средина

39

Минерална технологија II

40

Флотациски хидропостројки

Борис Крстев и Благој
Голомеов
Борис Крстев и
Мирјана Голомеова
Борис Крстев и
Мирјана Голомеова

Универзитет „Гоце
Делчев“ Штип
Универзитет „Гоце
Делчев“ Штип
Универзитет „Гоце
Делчев“ Штип

8. Научноистражувачка работа
Листата на проекти кои се во тек на реализација:
Проф. д-р Тодор Серафимовски
1. Билатерална соработка по проектот под наслов „Влијанието на
активностите поврзани со рударството врз концентрацијата на
тешките метали во водата, седиментите, почвите и растенијата во
Република Македонија”, 2008-2009, Факултет за рударство, геологија
и политехника (Република Македонија) и Институтот БРЖМ во
Орлеанс (Република Франција).
2. Национален проект под наслов „Влијанието на активностите поврзани
со рударството врз концентрацијата на тешките метали во водата,
седиментите, почвите и растенијата во Република Македонија”.
Период на траење 2007-2009 година.
Проф. д-р Војо Мирчовски
1. Загадување и заштита на подземните води во алувијалните седименти на реката Брегалница во зависност од хидрогеолошките карактеристики (2006-2009). Раководител на проектот (Министерство за образование и наука).
2. Одредување на санитарно заштитни зони околу Штипското извориште на подземна вода од алувионот на реката Брегалница, според искуството на Загрепското извориште на подземна вода од алувионот
на реката Сава (2006-2008). Раководител на проектот (Билатерален
проект со Хрватска, Министерство за образование и наука).
3. Сеизмо-хидрогеолошката осетливост на животната средина и на општеството на Балканскиот регион. (2006 - 2009). Учесник во проектот претставник за Македонија (УНЕСКО).
Проф. д-р Блажо Боев
1. „Силикатни минерали од Македонија минеролошка карактеризација“
- Р.Македонија.
2. Арсен и талиум во почвите на Република Македонија.
3. Меѓународен – Хрватска.
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Проф. д-р Гоше Петров
1. Корелација на еоценските флишни седименти на Македонија
и Словенија и влијанието за регионалното палеогеографско
проучување на флишните басени. Билатерален проект со Р. Словенија
(раководител на проектот).
2. Загадување и заштита на подземните води во алувијалните
седименти на реката Брегалница во зависност од хидрогеолошките
карактеристики (учесник во проектот).
Проф. д-р Зоран Панов
1. Подземна експлоатација на јаглен со рударската метода Велење во
Република Македонија (1.1.2007 до 31.12.2008 г.)
2. Ekološki usmjerena eksploatacija arhitektonsko - građevnog kamena,
Мinistartvo znanosti Hrvatske i Rudarsko - geološko naftni fakultet u
Zagrebu, znanstveni projekt, nosioc - prof. dr. Trpimir Kujundzić.
Доц. д-р Дејан Мираковски
1. Контрола на квалитетот на рудничката атмофера во јама Саса за
2009/10 - Саса ДООЕЛ, М. Каменица 2009
2. ДРП за проширување на ПК Љубош -ТИТАН Усје, 2009
3. “Technical design remediation activities for Lojane mine” - UNDP, 2009
4. “Technical design remediation activities for Lojane mine - healt and
saftey plan” – UNDP, 2009
5. План за вентилација верификација на ветрени патишта во јама Саса
за 2008/09 - Саса ДООЕЛ, М. Каменица, 2008
6. Физибилити студија за санација на рушевина на хор. 15 во јама Саса
- Саса ДООЕЛ, М. Каменицa, 2008
7. Елаборат за проценка на влијанијата врз животната средина за ПК
„Варвара“ - ТИТАН Усје, 2008
8. Документација за Б-интегрирана дозвола за ПК „Усје“ – Скопје ТИТАН Усје, 2008
9. FEASIBILITY ASSESSMENT FOR WATER PROTECTION MEASURES BUCIM MINE - UNDP, 2008
10. MAIN TECHICAL DESIGN FOR WATER PROTECTION MEASURES
BUCIM MINE (RADOVIS) TASK 2 – UNDP, 2008
Посебен сегмент во развојот на ФПТН претставува соработката со
сродните меѓународни институции, која се реализира на повеќе начини:
учество на конгреси, семинари, симпозиуми, менторство на магистерски и
докторски студии, учество во заеднички научноистражувачки проекти и др.
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9. Објавени трудови
Во текот на оваа година наставничкиот кадар на Факултетот за
природни и технички науки има публицирано и презентирано околу 60
научни трудови, како во земјава така и надвор од неа.
–– Stojanova V., Petrov G., 2008: Corelation of stratigraphic distribution of the
foraminifers in the Ovce Pole and Tikves Paleogene basin, the Republic of
macedonia. Geologica Macedonica, Vol. 22. Stip.
–– Стојанова В., Петров Г., 2008: Стратиграфско распространение на
фораминиферите од Тиквешкиот басен во Република Македонија. Прв
конгрес на геолозите на Република Македонија, Охрид.
–– Мирчовски В., Каракашев Д., Петров Г., Мирчовски В., 2008:
Хидрогеолошки карактеристики на околината на Дојранското Езеро
и можности за искористување на подземните води. Прв конгрес на
геолозите на Република Македонија, Охрид.
–– Д. Мираковски, Новата директива за отпад од рударската
(екстрактивната) индустрија – рамка за решение на проблемите со
рудничкиот отпад, Рударство и геологија, СРГИМ, 2009.
–– Д. Мираковски, Современ пристап во анализата и проектирањето
на локалните вентилациони системи во рудниците и тунелите,
ПОДЕКС 2, СРГИМ, 2008
–– Mirakovski D., Despodоv Z.
Dust Control at Open Storage Pile –
Bucim Coper Mine, BulkEurope 2008, Prague, Czech Republic.
Sep-08
–– Despodov Z., Mirakovski D., Stojov V.
Application of Promaint
software for operation, monitoring and maintenance of loading conveyance
mechanization in Sasa mine, 7 International Symposium on Haulage and
Hoisting ISTI 08, Tara, Serbia 2008.
–– Volkov, A.V., Stefanova, V., Serafimovski, T., Sidorov, A.A. R., 2008: Native Gold of the Porphyry Copper Mineralization in the Borov Dol Deposit
(Republic of Macedonia). Doklady Earth Sciences, Vol. 422, No. 7 pp. 10131017
–– Стефанова, В. 2008: Минералогија на расипното злато во наоѓалиштето
Плавица. I Конгрес на геолозите на Македонија, Посебно издание на
Geologica Macedonica No 2. стр. 133-142
–– Стефанова, В. 2008: Геохемија на стрим седиментите во наоѓалиштето
Плавица. I Конгрес на геолозите на Македонија, Посебно издание на
Geologica Macedonica No 2. стр. 143-152
–– Golomeov, B., Krstev, B., Krstev, A., Processing methods for producing lead
and elemental sulfur of synthetic mixures XIII Balkan Mineral Processing
Congres, Bucharest, Romania. 14-17. June 2009
–– Krstev, B.,Golomeov, B., Golomeova M., Krstev, A Some incidents
in flotation tailings dumps in macedonian mines with influences of living
environment XIII Balkan Mineral Processing Congres, Bucharest, Romania.
14-17. June 2009

176

Годишен извештај

–– Krstev, A., Krstev, B., Golomeov, B., Golomeova M., Computer presentation
of the closed circuits in mineral processing by software comuputer packets,
XIII Balkan Mineral Processing Congres, Bucharest, Romania. 14-17. June
2009
–– M. Golomeova, B. Golomeov,B. Krstev, A. Krstev, Mathematical model
of classifying cut point by laboratory hydrocyclone, XIII Balkan Mineral
Processing Congres, Bucharest, Romania. 14-17. June 2009
–– Десподов З., Донева Н., Мијалковски С.: Могучности подземног
откопавања угљаних слојева у Р. Македонији са применом високопродуктивних метода, II интернационални симпозиум - енергетско
рударство - МЕ’08 (зборник на трудови “Модерне тенденције у развоју
енергетског рударства”, РГФ-Белград и Привредна Комора, Тара, 2008.
–– Донева Н., Веселиновски П., Мијалковски С.: Компаративна анализа
за подградување на хоризонтална рударска просторија со еластична и
дрвена подграда, II стручно советување на тема: Технологија на подземна
експлоатација на минерални суровини - ПОДЕКС ’08, СРГИМ, М.
Каменица, 2008.
–– Мијалковски С., Богданов Ј., Донева Н.: Примена на ГИС – програма
во рудниците со подземна експлоатација, информативно-стручна ревија:
Македонско рударство и геологија, бр.13, јуни 2009 год.
–– Nikolinka Doneva, Stojanče Mijalkovski, Filip Petrovski: Тehničkоekonomski parametri rudničkog transporta u reviru “svinja reka”, rudnik
“SASA”, M. Kamenica, za novo proektovani proiyvodnji kapacitet olovnocinkove rude, Sadašnje stanje i rayvoj rudničkog transporta i izvoza, VII Internacionalni simpozijum o transportu i izvozu, Tara, 2008.
–– Стојанче Мијалковски: Избор на откопен метод за подземно
откопување на рудно наоѓалиште, Македонско рударство и геологија,
број 9, СРГИМ, Скопје, 2008.
–– Десподов З., Дамбов Р., Здравев С., Мијалковски С.: Подземна
експлоатација на јаглените во Пелагонискиот регион со примена на
современи технологии, Тркалезна маса на тема: РЕК Битола потреби и
можности за континуирано обезбедување со јаглен, СРГИМ и ЕЛЕМ,
Битола, 2008.
–– Стојанче Мијалковски, Зоран Десподов, Ванчо Гоцевски: Примена
на информатичката технологија при проектирање на подетажните
методи со зарушување, Второ стручно советување „Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини”, СРГИМ, Македонска Каменица, 2008.
–– Ванчо Гоцевски, Стојанче Мијалковски: Избор на оптимални вредности за искористување и осиромашување на рудата при подетажна
метода со зарушување на кровината во ревир „Свиња Река” - рудник
„Саса», М. Каменица, Второ стручно советување „Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини», СРГИМ, Македонска Каменица, 2008.
–– Зоран Костоски, Ристо Дамбов, Иван Котман, Радмила
Каранакова Стефановска, Подземна експлоатација на камени

177

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

––

––
––
––
––
––
––
––

блокови- искуства и резултати, II стручно советување „ПОДЕКС
08”, 5 - 6.12. 2008 год во Македонска Каменица
Ристо Дамбов, Радмила Каранакова Стефановска, Илија
Дамбов, Разрушение стариых объектов помощъю взрывчаток, X
јубилејна национална конференција со интернационално учество за
површинска и подземна експлоатација на минерали, 07-11 јуни 2009,
Варна, Бугарија
M. Delipetrev, T. Delipetrov, S. Panovska, B. Delipetrеv, (2008): Geomagnetic measurements in 2004 in the Republic of Macedonia. Colorado,
USA
S. Panovska, T. Delipetrov, M. Delipetrev, B. Delipetrеv, (2008): Analysis of geophysical models on the territory of the Republic of Macedonia.
Colorado, USA
M. Delipetrev, B. Delipetrеv, S. Panovska, T. Delipetrov, (2008): Geomagnetic field of Earth. 7th Conference of the Society of Physicists of
Macedonia, Ohrid
S. Panovska, T. Delipetrov, M. Delipetrev, B. Delipetrеv, (2008): Analysis of geophysical models on the territory of the Republic of Macedonia.
7th Conference of the Society of Physicists of Macedonia, Ohrid
М. Делипетрeв, С. Пановска, Т. Делипетров, Б. Донева, (2008):
Геоелектрично сондирање со TERRASAS метар. Прв конгрес на
геолозите на Р. Македонија, Охрид
С. Пановска, М. Делипетрев, Т. Делипетров, (2008): Геофизички
истражувања со метода на VLF. Прв конгрес на геолозите на Р.
Македонија, Охрид
M. Delipetrev, T. Delipetrov, S. Panovska, B. Delipetrev, B. Doneva,
(2008): Geomagnetic Measurements in Macedonia. Sežana, Slovenija
10. Нови избори на наставнички и соработнички кадар

Заради развојот и унапредувањето на наставно-образовната дејност
на Факултетот од година во година бројот на вработените постепено се
зголемува. Во текот на оваа година за потребите на новоформираните
студиски програми се примени неколку асистенти и професори од областа
на архитектурата, чиишто избори во наставно-научно звање се во тек.
Извршен е еден реизбор, на м-р Николинка Донева во звање асистент и
еден избор на м-р Благица Донева од помлад асистент во асистент.
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11. Други активности
Патувања во странство
Проф. д-р Гоше Петров
–– 3-6. 12. 2008 год. Љубљана, Р. Словенија, билатерален проект со Р.
Словенија.
–– 22-24.6. 2009 год. Љубљана, Р. Словенија, билатерален проект со Р.
Словенија.
Доц. д-р Дејан Мираковски
–– WESTERN BALKANS ENVIRONMENTAL PROGRAME, UDNP
CHEZC REPUBLIC STUDY TOUR, Тренинг обука – Рехабилитација
на земјишта зафатени со рударски активности, Септември 2008
–– WESTERN BALKANS ENVIRONMENTAL PROGRAME, UDNP
BULGARIA STUDY TOUR, Тренинг обука – Најдобри пракси за
одржливо третирање на руднички води од рудниците за метали,
Ноември 2008
Проф. д-р Мирјана Голомеова
–– Патување во Р. Словенија (јуни 2009), билатерален проект со Р.
Словенија (Подземна експлоатација на јаглен со рударската метода
Велење во Р. Македонија)
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XVI.3. Факултет за музичка уметност
1.  СТРУКТУРА
Број на вработени: наставници, соработници и
административно стручен и технички кадар
На Факултетот во моментот се вработени вкупно 16 (шеснаесет)
наставници и 3 (тројца) соработници, од тоа:
–– 4 наставника во звањето вонреден професор;
–– 12 наставника во звањето доцент;
–– 3 соработници во звањето асистент и
–– 1 соработник во звањето помлад асистент.
Наставници
1.
2.
3.
4.

Вонредните професори:
м-р Борис Трајанов;
м-р Кирил Рибарски;
проф. Илија Пејовски и
проф. д-р Милица Шкариќ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Доценти:
д-р Илчо Јованов;
д-р Стефанија Лешкова - Зеленкова;
м-р Владимир Лазаревски;
м-р Валентина Велковска - Трајановска;
м-р Татјана Џорлева;
м-р Емилија Потевска;
м-р Гоце Гавриловски;
м-р Александар Секуловски;
м-р Владимир Николов;
м-р Марјан Јанковски.
Гоце Мицанов, спец. и
Антонијо Китановски.

1.
2.
3.
1.
1.
2.
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Соработници
Асистенти:
Анѓеле Михајловски;
Владимир Јаневски и
Христо Стојановски.
Помлади асистенти:
м-р Ленче Насев.
Корепетитори:
Невенка Трајкова и
Наташа Требојевиќ
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Административно-стручен и технички кадар
1.
2.
3.
4.

Ванчо Павлов, секретар;
Лидија Јордановa, тех. секретар;
Владимир Китанов, реф. за студентски прашања и
Пане Петров, економ.
2. КАТЕДРИ
Катедри во состав на Факултетот

Факултетот за вршење на својата дејност е организиран од уметнички
наставно-научни организациони единици.
Уметнички наставно-научни организациони единици на Факултетот се:
1. катедри и оддели.
Катедри
Катедрите на Факултетот се основни форми за организирање на
наставната, научноистражувачката и апликативната работа на Факултетот,
односно основни внатрешни уметнички наставно-научни организациони
единици на Факултетот.
Оддели
Заради неопходно поврзување на научните области, насочување
и усогласување на наставно-образовната и со неа поврзаната
научноистражувачка дејност на катедрите, како и заради развивање на
научните дисциплини и струки од тие области на Факултетот се формираат
оддели.
На Факултетот се основани и функционираате следниве оддели со
катедри, и тоа:
1. Музичко-теориски и педагошки оддел;
2. Оддел за џез студии и
3. Вокално-инструментален оддел.
Музичко - теоретско педагошки оддел е поврзан со следниве
катедри, и тоа:
1. Катедра за музичка теорија и педагогија;
2. Катедра за етнокореологија и
3. Катедра за народни инструменти.
Катедра за музичка теорија и педагогија
Студиската програма на основните академски студии по музичка
теорија и педагогија овозможува академско образование од музичкотеоретскиот и педагогошки профил како целина. Студентите на оваа
Катедра добиваат практични и теоретски знаење и развиваат вештини за
да можат по студирањето сами да ги пренесуваат музичко-теоретските
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знаења на ученици во основните и средните училишта. Студентите кои
имаат посебни афинитети кон традиционалните инструменти или хорското
диригирање ќе можат да ги продлабочат своите вештини и знаења од овие
музички области. Наставата на додипломските студии по музичка теорија
и педагогија е организирана преку предавања, вежби, консултации (групна
или индивидуална), семинарски работи или со самостојна работа. Наставата,
испитите и другите активности се организирани во 8 (осум) семестри.
Основен услов за запишување на прв циклус на студии е кандидатите
да имаат завршено четиригодишно средно образование, во средни училишта
верифицирани со акт на Министерството за образование и наука.
Катедра по етнокореологија
Катедрата по етнокореологија едуцира студенти за научноистражувачка, практична и теориска наобразба на традиционалните
играорно-музички вредности. Програма на основните академски студии
по етнокореологија е да се добие основно академско образование од
традиционалното музичко културно наследство во целина. Катедрата
покрај едукацијата и реализацијата на плановите и програмата има за задача
да собира и анализира теренски материјал од сите области и предели од
етничка Македонија.
Стекнатите знаења и теренските истражувања во текот на семестрите
се презентираат пред пошироката јавност, додека теориските материјали
се презентираат на семинари, научни собирии, едукативни центри, како и
објавување на стручен материјал во разни списанија од поблиските области
на етнокореологијата.
Во текот на семестрите знаењата од областа на етнокореологијата,
етномузикологијата, етноорганологијата, етнологијата, практична примена на народните ора, народните инструменти, народното пеење, теренските
истражувања се имплеметираат во наставата по народни ора во основните,
средните училишта и фолклорните ансамбли.
Катедра по народни инструменти
Воспитно-образовната цел на Катедрата за народни инструменти е
да создава висококвалификувани и професионално оформени музичари
со практични и теоретски познавања од областа на народните музички
инструменти. Преку студиската програма за народните инструменти,
студентите се обучуваат и се стекнуваат со знаења, навики и вештини
за професионално и квалитетно изведување на традиционални вокалноинструментални мелодии и се оспособуваат за самостојна професионална
дејност како: солист, камерен музичар или како музичар во оркестар.
Во текот на студиите тие треба да совладаат определен репертоар
од традиционални мелодии, стилови и музички жанрови, со што кај нив
континуирано се развиваат и стекнуваат естетските критериуми, а во
рамките на индивидуалните способности ќе се развиваат сите елементи на
техничка и музичка подготвеност за што поуспешно интерпретирање на
идејно-емотивната содржина на музиката.
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Наставната програма има за цел, исто така, да создава и обучува
наставнички кадар, кој по завршувањето на студиите на прв циклус,
традиционалните вредности и особености на народните музички
инструменти ќе може да ги пренесува и на идните генерации во основните
училишта, нижите музички училишта и средните музички училишта.
Наставата на прв циклус на студии по народни инструменти
е организирана преку предавања, вежби, консултации (групна или
индивидуална), семинарски работи и самостојна работа.
Одделот за џез студии е поврзан со следниве катедри, и тоа:
1. Катедра за инструментален џез и
2. Катедра за џез композиција.
Катедра за инструментален џез
Катерата за инструментален џез е насочена кон изградување на
музичари инструменталисти до професионално ниво. Наставата се
изведува групно и индивидуално, што е особена карактеристика на овие
истакнати инструментални катедри на Факултетот.
Катедра  по џез композиција
Катедрата по џез композиција конципира, усовршува и изведува
наставни програми кои се неопходни за академско и креативно оформување
на еден современ џез музичар на теоретско /композиторско/ аранжерски
план.
Индивидуална настава се изведува за одделни инструменти, и тоа:
пијано, тапани, бас, саксофон, труба, тромбон и гитара.
Студентите на првиот циклус на студии се усовршуваат за изведба
во џез идиом од доменот на разновидни стилски и изведувачки техники до
професионално ниво.
Креативниот развиток и индивидуалноста на изразот се водечки
параметри на ова студиско усовршување.
Групната настава обединува разновидни музичко-уметнички
теоретски дисциплини, неопходни за темелна изградба на еден современ
џез музичар како:
––
––
––
––
––
––

џез солфеж;
џез хармонија;
аранжирање/композиција;
вовед во џез историја и теорија;
џез ансамбли и
импровизација.
Поголем дел од овие дисциплини се обработуваат во задолжителните
наставни единици.
Наставата, испитите и другите активности од првиот циклус на
студии се организирани во 8 (осум) семестри.
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Вокално-инструменталениот оддел е поврзан со следниве
катедри:   
1.
2.
3.
4.
5.

Катедра за пијано;
Катедра за дувачки инструменти;
Катедра за гудачки инструменти;
Катедра за соло пеење и
Катедра за камерна музика.

Катедра за пијанo
Катедрата за пијано ја организира наставата и научноистражувачката
работа од областа на пијано интерпретацијата.
Дејноста на оваа катедра е спроведување на студиската програма
за пијано - на прв циклус на студии, како и организација на концертни
настапи, семинари и мастер класи за стручно усовршување.
Целта на студиската програма на основните студии на прв циклус
по пијано е да му се овозможи на студентот здобивање на пошироко
музичко образование, усовршување на пијанистичката техника низ
сложени дела од светската пијанистичка литература, како и изразување на
индивидуалноста на пијанистот, развивање на уметничката креативност,
интерпретациската способност и мемориските квалитети.
Во текот на студирањето студентот стекнува знаења и вештини
од повеќе тесно стручни предмети поврзани со пијаното, како камерна
музика за клавишни инструменти, корепетиција, методика на наставата
по пијано и историја и теорија на пијанизмот. Преку здобиените знаења
од овие предмети, студентот по завршувањето на студиите е оспособен да
концертира како солист, камерен музичар или корепетитор и да изведува
настава по пијано во основните и средните музички училишта.
Kатедра за дувачки инструменти
На Вокално-инструменталниот оддел, односно на оваа
Катедра, студентите изучуваат одредена студиска програма каде што
се здобиваат со знаења, навики и вештини за професионално
и висококвалитетно изведување на музички дела на матичниот дувачки
инструмент   и се оспособуваат за самостојна професионална дејност
како солист, камерен и оркестарски музичар и педагог. Во текот на
додипломските студии се предвидува студентите да совладаат определен
репертоар од сите музички епохи, стилови и жанрови, со што ќе
ги развијат естетските критериуми и ќе ја унапредат својата индивидуална
техничка и музичка способност за професионално интерпретирање на
музичката.
Катедра за гудачки инструменти
Дејноста на оваа Катедра е спроведување на студиската програма на
прв циклус на студии, како и организација на концертни настапи, семинари
и мастер класи за стручно усовршување. Целта на студиската програма на
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основните додипломски студии е студентите да се здобиваат со знаења,
навики и вештини за професионално и висококвалитетно изведување
на музички дела на матичниот гудачки инструмент и да се оспособуваат
за самостојна професионална дејност како солист, камерен и оркестарски
музичар и педагог.
Наставата на прв циклус на студии се состои од предавања, практични
вежби, интерпретација, консултации (групна или индивидуална),
семинарски работи и самостојна работа. Испитите, наставата и другите
активности на Катедрата се организирани во 8 (осум) семестри.
Катедра за соло пеење
Катедрата за соло пеење ја организира наставата и научноистражувачката работа од областа на соло пеење интерпретација.
Дејноста на оваа Катедра е спроведување на студиска работа за соло
пеење – прв циклус на студии, како и организација на концертни настапи,
семинари и мастер класи за стручно усовршување.
Целта на студиската програма е на студентот да му овозмози
пошироко музичко образование, техника по соло пеење, интерпретациска
способност и мемориски квалитети.
Преку здобиените знаења од наставната дисциплина соло пеење,
студентот по завршувањето на студиите е оспособен соло пејач и може
да настапува како солист, камерна изведба, оперски, ораториумска и
концертна изведба.
Наставата се состои од предавања, практични вежби, интерпретација
и консултации.
Наставата испитите и другите активности на Катедрата се
организирани во 8 (осум) семестри.
Катедра за камерна музика
На Катедрата по камерна музика, студентите ќе изучуваат и
демонстрираат, навики и вештини за професионално изведување
на музички дела за различни камерни состави од различни епохи
и се стекнуваат со знаење и искуство за изведување на истите. За
таа цел, во текот на студиите, студентите ќе се здобијат и ќе треба да
демонстрираат (индивидуално и како група) посветена самомотивација,
дисциплина, добар временски менаџмент и способност да функционираат
како тимски член (но исто така и лидерство каде е и потребно). Преку
зацртаните цели на Одделот, Факултетот и воопшто, се очекува студентите
да изучат и усвојат знаења како флексибилност и способност за заедничка
музичка креативна изведба со други членови во камерните состави, групна
точност и Темброва балансираност.
Активности на катедрите
Катедрите во учебната 2008/2009 година реализираа целокупната
настава на Факултетот.
Во текот на учебната 2008/09 година студентите на Факултетот
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активно ги посетуваа предавањата и вежбите по сите наставни предмети.
Студентите на Факултетот по наставните предмети имаа изработено и
предадено семинарски работи. Исто така, во двата семестра, студентите по
сите наставни предмети постигнаа и одлични резултати на колоквиумите
и завршните испити. Добри резултати се постигнати и на трите испитни
сесии: февруарската, јунската и септемвриската испистна сесија.
Раководители на катедрите
Наставно-научниот совет на Факултетот за избор на раководители
на оддели, односно катедри расправаше на две седници, на седницата на
ННС од 24.6.2009 година и на седницата од 20.8.2009 година на која се
донесе Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за потврдување
на раководители на оддели, односно катедри бр. 1902-52/4 од 24.6.2009
година.
Според измените и дополнувањето, Одлуката за потврдување на
раководители на оддели, односно катедри бр. 1902-52/4 од 24.6.2009 година
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, гласи:
• на Одделот за музичка теорија и педагогија, доц. м-р Валентина
Велковска Трајановска, наставник;
• на Одделот за џез студии, доц. Ѓеорѓи Мицанов, спец. наставник;
• на Вокално-инструменталниот оддел, доц. м-рТатјана Џорлева,
наставник;
• на Катедрата за пијано: доц. м-р Емилија Потевска, наставник.
3. ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИТЕ СЕДНИЦИ НА НАСТАВНО
    НАУЧНИТЕ  СОВЕТИ  НА ФАКУЛТЕТОТ
Дневен ред од седница одржана на  1. 10. 2008 година
Врз основа на член 131 од Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип свикувам седница на Наставно-научниот совет на Факултетот
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за 1. 10.
2008 година со почеток во 12 часот и за работа го предлагам следниов
Дневен ред:
1. Одлука за усвојување на Студиската програма за Вокалноинструменталниот оддел соло пеење на Факултетот за музичка
уметност;
2. Одлука за утврдување на потреба за ангажирање наставник за
изведување на настава по наставната дисциплина Методика на
музичката настава;
3. Одлука за утврдување на потреба за ангажирање на соработник за
изведување на вежби по наставната дисциплина Солфеж;
4. Одлука за утврдување на потреба за ангжирање соработник во Џез
одделот за изведување на вежби по наставните дисциплини: Гитара,
Џез солфеж, Теорија и Хармонија ;
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5. Одлука за замена на член на Универзитетски сенат;
6. Разно.
Донесени одлуки на седницата:
1. Одлука за усвојување на Студиската програма за Вокалноинструменталниот оддел соло пеење на Факултетот за музичка
уметност;
2. Одлука за утврдување на потреба за ангажирање наставник за
изведување на настава по наставната дисциплина Методика на
музичката настава за лицето Дирона Соколовска-марковиќ;
3. Одлука за утврдување на потреба за ангажирање на соработник за
изведување на вежби по наставната дисциплина Солфеж, за лицето
Ванче Хараламповски;
4. Одлука за утврдување на потреба за ангжирање соработник во Џез
одделот за изведување на вежби по наставните дисциплини: Гитара,
Џез солфеж, Теорија и Хармонија, за лицето Сашо Поповски;
5. Одлука за замена на член на Универзитетски сенат за лицето доц.
Антонијо Китановски по личено барање, а поради избор за продекан
на Факултетот, а за нов член на Универзитетскиот сенат се избира
доц. м-р Владимир Лазаревски.
Дневен ред  од седницата одржана на  6. 11.  2008 година
Врз основа на член 131 од Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип, свикувам седница на Наставно-научниот совет на Факултетот
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за 6. 11.
2008 година и за работа го предлагам следниов
Дневен ред:
1. Разгледување и усвојување на Студиска програма за акдемските
универзитетски студии за втор циклус на Факултетот;
2. Формирање на Комисија за аудициија за избор на корепетитори на
Факултетот и
3. Одлука за утврдување на потреба за распишување на Конкурс за
избор на наставник за научната област свирење на хорски партитури.
Донесени одлуки на седницата:
1. Одлука за усвојување на Предлог-студиска програма за акдемските
универзитетски студии за втор циклус на Факултетот;
2. Одлука за формирање на Комисија за аудиција за избор на
корепетитори на Факултетот и
3. Одлука за утврдување на потреба за распишување на Конкурс за
избор на наставник за научната област свирење на хорски партитури.
Дневен ред  од седницата одржана на  2. 12.  2008
Врз основа на член 131 од Статутот на Универзитетот - Универзитетски
гласник бр. 2/2007, свикувам седница на Наставно-научниот совет на
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Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев “ во
Штип за 2. 12. 2008 година (вторник) со почеток во 12.30 часот и за работа
го предлагам следниов
Дневен ред:
1. Формирање на Рецензентска комисија за изготвување и поднесување
реферат во писмена форма за избор на наставник (во сите звања) за
наставно-научната област оркестрација, според Конкурсот објавен
во в. „Дневник“ од 27.11.2008 година;
2. Разгледување на иницијативите од внатрешните организациони
единици на Факултетот за избор во повисоко звање пред истекот на
рокот за кој е извршен изборот на: м-р Бранка Костиќ - Марковиќ,
м-р Владимир Николов и Владимир Јаневски;
3. Разгледување на барања за набавка на литература за настава и
испити, часописи, списанија и сл. за потребите на наставата, вежбите
и другите наставни активности на Факултетот за музичка уметност
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
4. Разно.
Донесени одлуки на седницата:
1. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за изготвување и
поднесување на реферат во писмена форма за пријавените кандидати
по Конкурсот од 27. 11. 2008 година, објавен во весникот „Дневник“
за избор на еден наставник (во сите звања) за наставно-научната
област оркестрација на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“во Штип, во состав: проф. д-р Томе
МАНЧЕВ, ред. проф.на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за претседател; д-р
Стефанија Лешкова-Заленкова, доцент на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за член, и м-р
Валентина Велковска Трајковска, доцент на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за член.
2. Одлука за усвојување на иницијативите за предвремен избор во
повисоко звање на соработниците во звање асистент, и тоа за: м-р
БРАНКА КОСТИЌ МАРКОВИЌ, соработник во звање асистент
на Факултетот за музичка уметност; ВЛАДИМИР ЈАНЕВСКИ,
соработник во звање асистент на Факултетот за музичка уметност
и м-р ВЛАДИМИР НИКОЛОВ, соработник во звање асистент на
Факултетот за музичка уметност.
3. За формирање на Комисија за разгледување на барања од студентите
за: преминување помеѓу студиски програми на Факултетот,
признавање на положени испити на факултет од друг универзитет и
сл, .во состав: 1) проф. д-р Милица Шкариќ, претседател; 2) доц. д-р
Стефанија Лешкова- Заленковска, член и 3) доц. м-р Валентина
Велковска- Трајановска, член.

188

Годишен извештај

Дневен ред од седницата одржана на  31. 12 . 2008 г.
Врз основа на член 131 од Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“,
свикувам седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за 31. 12. 2008
година и за работа го предлагам следниов
Дневен ред:
1. Избор на наставник во наставно-научната област пијано;
2. Разно.
Донесени одлуки на седницата:
1. Одлука за избор на ЕМИЛИЈА ПОТЕВСКА за наставник во звање
доцент за наставно-научната област ПИЈАНО за време од 5 (пет)
години.
Дневен ред  од седницата  одржана на  15. 1. 2009 г.
Врз основа на член 131 од Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“,
свикувам седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за 15. 1. 2009 година
и за работа го предлагам следниов
Дневен ред:
1. Донесување на Одлука за утврдување на потребата од распишување
на Конкурс за избор на еден соработник во звањето асистент на
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“
Штип, за наставно - научната уметничка област музички форми;
2. Донесување на Одлука за избор на секретар на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
3. Донесување на Одлука за усвојување на Извештајот за работата
на деканот на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип;
4. Донесување на Одлука за покренување на иницијаива за измена и
дополнување на Студиската програма за прв циклус на универзитетски
студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце
Делчев “ во Штип;
5. Донесување на Одлука за издавање на учебник со наслов „Музички
инструмент“ (пијано, детски музички инструменти и др.) од проф.
д-р Милица Шкариќ;
6. Информации од деканот на Факултетот;
7. Разно.
Донесени одлуки на седницата:
1. Одлука за утврдување на потребата од распишување на Конкурс
за избор на еден соработник во звањето асистент на Факултетот
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, за
наставно - научната уметничка област музички форми;
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2. Одлука за избор на секретар на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за лицето ВАНЧО ПАВЛОВ;
3. Одлука за усвојување на Извештајот за работата на деканот на
Факултетот за Музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип;
4. Одлука за покренување на иницијатива за измена и дополнување
на Студиската програма за прв циклус на универзитетски студии
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип и формирање на Комисија во состав: доц. Антонијо
Китановски, претседател, проф. д-р Милица Шкариќ, член, доц.
м-р Валентина Велковска Трајковска, член, доц. м-р Владимир
Лазаревски, член и м-р Владимир Јаневски, член.
5. Одлука за издавање на учебник со наслов „Музички инструмент“
(пијано, детски музички инструменти и др.) од проф. д-р Милица
Шкариќ; и изборање на рецензенти, и тоа: вон. проф. д-р Аида Ислам,
претседател, доц. д-р Стефанија Лешкова - Зеленкова и Дирона
Соколовска.
Задолженија и упатства до наставниците и соработниците на
Факултетот од седницата на ННС од 15. 1. 2009 година
1. Вработените лица на Универзитетот од Факултетот за музичка
уметноста да достават своерачни изјави за нивниот ангажман надвор
од Универзитетот;
2. За секое отсуство на вработен, по која било основа, да се доставува
до деканот на Факултетот лично барање за негово одобрување;
3. Да се изготви извештај од секој наставник за проодноста на студентите
во зимскиот семестар;
4. Од секој наставник на Факултетот да се изготви во „пауер поинт“
рекламен материјал по предметот/тите што го држат на Факултетот,
а потоа со материјалите од другите наставници да се преработи и
збирно да се истакне на веб-страницата на Факултетот;
5. Наставниците кои при конкурирањето имаат доставено странска
диплома, која не била нострифицирана, истите во најкус можен рок
да започнат постапка за нивна нострификација при Министерството
за образование и наука на Република Македонија.
Дневен ред  од седницата  одржана на 11. 2. 2009 година
Врз основа на член 131 од Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“,
свикувам седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на ден 11. 2. 2009
година (среда) и за работа го предлагам следниов
Дневен ред:
Усвојување на Записникот од одржаната седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот од 15. 1. 2009 година;
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1. Разгледување извештај од Комисијата за утврдување на стручноуметничките и научните предмети застапени во студиската програма
на Факултетот за музичка уметност;
2. Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр.
1902-30/6 за покренување иницијатива за измена и дополнување на
Студиската програма за прв циклус на универзитетски (академски)
студии на Факултетот за музичка уметност;
3. Донесување на Одлука за ангажирање на наставници за изведување
на наставата во летниот семестар на Факултетот за музичка уметност
во учебната 2008/2009 година;
4. Донесување на Одлука за избор на членови и заменици на
Дисциплинска комисија за изрекување на дисциплински мерки за
евентуално сторени дисциплински повреди од страна на студентите
на Факултетот за музичка уметност;
5. Предлог - одлука за утврдување на број за запишување на нови
студенти во прва година на прв циклус универзитетски (академски
студии) во учебната 2009/2010 година;
6. Информации за донесените одлуки и заклучоци од Ректорската
управа и Универзитетскиот сенат;
7. Разно.
Донесени одлуки на седницата:
1. Одлука за усвојување на Извештајот на Комисијата за утврдување
на стручно-уметнички и научни предмети во вид на образование
на лицата кои ја извршуваат наставата на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Одлука за усвојување на Извештајот за ангажирање на наставници за
изведување на наставата во летниот семестар во учебната 2008/2009
година на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
3. Одлука за формирање и избор на членови на Дисциплинска комисија
за студентите на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, во состав:
–– претседател, доц. Марјан Јанкоски , наставник;
заменик-претседател, доц. Ѓорѓи Мицанов, наставник
– член Христо Стојановски, соработник;
заменик-член м-р Бранка Костиќ Марковиќ, соработник;
– член Виктор Карапанџов, студент;
заменик-член Биљана Атанаскова, студент.
4. Одлука за предлагање на број на студенти за запишување во прва
година на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Гоце Делчев“ - Штип на прв циклус на студии во учебната 2009/2010
година.
По точката 2 и 6 од дневниот ред, ННС не расправаше.
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Дневен ред  од седницата  одржана на 10. 3. 2009 година
Врз основа на член 131 од Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“,
свикувам седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на ден 10. 3. 2009
година (вторник) и за работа го предлагам следниов
Дневен ред:
Усвојување на Записникот од одржаната седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот од 11. 2. 2009 година;
1. Одлука за избор на наставник за наставно-научната област
оркестрација според Универзитетски билтен од 16. 2. 2009 година;
2. Формирање на Рецензентска комисија за избор на еден соработник на
наставно-научната област музички форми, според Конкурсот од 26.
2. 2009 година објавен во в. „Дневник“;
3. Барања од наставници и соработници за изведување на настава и
вршење на други работи како дополнителна работа;
4. Барање за покривање на трошоци за престој на наставници и студенти
од Факултетот во Белград и Скопје;
5. Информација за учество на ФМУ по повод патронатот на
Универзитетот;
6. Информации за реализирани и нереализирани заклучоци од одржани
седници на Наставно-научниот совет на Факултетот;
7. Информации од деканот на Факултетот;
8. Разно.
Донесени одлуки на седницата:
1. Одлука за избор на м-р ГОЦЕ ГАВРИЛОВСКИ во звање доцент за
наставно-научната област оркестрација за време од 5 (пет) години,
односно од 11.3.2009 заклучно со 11. 0. 2014 година.
2. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за изготвување и
поднесување на реферат во писмена форма за пријавените кандидати
по Конкурсот од 26. 2. 2009 година, објавен во весникот в. „Дневник“,
за избор на еден соработник во звање асистент за наставно-научната,
односно уметничка област музички форми на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во состав: 1)
доц. м-р Валентина Велковска -Трајановска, наставник од областа на
теорија на оркестрација и композиција на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, за претседател,
2) доц. м-р Гоце Гавриловски, наставник од областа на теорија на
оркестрација и композиција на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за член и 3) доц. м-р Илчо
Јованов, наставник од областа на музичка теорија и педагогија на
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип, за член.
3. Одлука за одобрување на средства за учество на Меѓународен
натпревар по флејта „Даворин Јанко“ во Белград, Р. Србија: за 4
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(четири) лица: м-р Златка Митева, Биљана Атанасков, Марина
Димитриева и Наташа Трбојевиќ. Средствата се одобруваат на име
патни трошоци за 4 (четири) лица на релација Скопје - Белград по
2.100,оо денари или вкупно 8.400,оо денари, ноќевање за 4 (четири)
лица по 1.851,оо денари или вкупно 7.400,оо денари и котизација за
учество на натпреварот во износ од 5.535,оо денари или се вкупно
износ од 21.335,оо денари, чии средства паѓаат на товар на средствата
определени за оваа намена на Факултетот за музичка уметност.
3.1. Одлука за одобрување на средства за учество на Државен натпревар
во Скопје во периодот од 1 до 3. 4. 2009 година. Средствата се
одобруваат на име котизација и патни трошоци за 2 корепетитора и 4
студенти, и тоа: Невенка Трајкова - корепетитор, Наташа Требојевиќ
- корепетитор, Филип Стевановски - студент, Виктор Карапанџов
- студент, Биљана Атанаскова - студент и Марина Димитриева студент во вкупен износ од 11.200,оо денари, а средствата од точка
1 на оваа Одлука паѓаат на товар на средствата определени за оваа
намена на Факултетот за музичка уметност.
4. Одлука за назначување на Ванчо Павлов, секретар на Факултетот
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
за овластено лице за постапување по предлози и претставки на
Факултетот.
По точката 3, 6 и 7 ННС не расправаше, а е извршено дополннување
на дневниот ред со нова точка, и тоа: назначување на овластено лице за
постапување по предлози и претставки на Факултетот.
Дневен ред од седницата одржана на  26. 3. 2009 година
Врз основа на член 131 од Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“,
свикувам седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на 26. 3. 2009 година
(четврток) и за работа го предлагам следниов
Дневен ред:
Усвојување на Записникот од одржаната седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот од 10. 3. 2009 година;
1. Одлука за одобрување на дополнителна/вонредна испитна сесија во
периодот од 1 до 26. април 2009 година;
2. Одлука за исплата на надоместок на членовите на Рецензентската
комисија за изготвување реферат за изборт на наставник за наставнонаучната област оркестрација;
3. Информации од деканот на Факултетот.
Донесени одлуки на седницата:
1. Одлука за одобрување на продолжена испитна сесија од 8 до 24. 4.
2009 година, а пријавувањето на испитите во сесијата утврдена со
точкa 1 ќе се врши од 1 до 3. 4. 2009 година.
2. Одлука за одобрување на средства за учество на 17. Меѓународен
натпревар за инструменталисти и композитори „ЗЕМЈАТА И
ЛУЃЕТО“ во Софија, Р. Бугарија во периодот од 22 - 24. 4. 2009
година за 3 лица и тоа: 1. доц. м-р Владимир Лазаревски, наставник на
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Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип 2. м-р Невенка Трајкова, корепетитор на Факултетот за
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и 3.
Цветан Пијанечки, студент на Факултетот за музичка уметност
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. На именованите им се
одобруваат средства на име патни трошоци (такси превоз) за 3 (три)
лица на релација Скопје - Софија и обратно, котизација за учество
на натпреварот во износ од 50 евра и хотелско сметување - 2 (две)
ноќевања по 20 евра за 3 (три) лица или 120 евра.
3. Одлука за одобрување на средства за учество на фестивалот
„Култура и музика“ во Барлета, Р. Италија во периодот од 29. 4. - 7.
5. 2009 година за 2 (две) лица, и тоа: 1. доц. м-р Емилија Потевска,
наставник на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип и 2. доц. м-р Татјана Џорлева, наставник на
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип. На именуваните им се одобруваат средства за хотелско
сметување - во Барлета и Рим во висина од 270 евра по лице или се
вкупно за две лица 540 евра.
Дневен ред  од седницата одржана на  28. 4. 2009 година
Врз основа на член 131 од Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“,
свикувам вонредна седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на 28. 4.
2009 година (вторник) и за работа го предлагам следниов
Дневен ред:
1. Одлука за утврдување на потреба за распипшување на Конкурс за
избор на наставник (во сите звања) по наставно-научната област џез
композиција и аранжирање и џез солфеж;
2. Одлука за утврдување на потреба за распишување на Конкурс за
избор на наставник (во сите звања) по наставно-научната област
флејта;
3. Барање за одобрување на отсуство;
4. Информации од деканот на Факултетот.
Донесени одлуки на седницата:
1. Одлука за утгврдување потреба за распишување на Конкурс за
избор на 1 (еден) наставник (во сите звања) за научната област џез
композиција и аранжирање и џез солфеж на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип;
2. Одлука за утврдување на потреба за распишување на Конкурс за
избор на 1 (еден) наставник во насловно звање - насловен доцент
за научната област флејта на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.
3. Одлука за одобрување на службено патување на лицето Ванчо Павлов,
секретар на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
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„Гоце Делчев“ во Штип за учество на 60. средба на правниците во
Струга, во периодот од 27. 5. до 30. 5. 2009 година. Средствата се
одобруваат на име хотелски услуги, патни трошоци, Штип - Скопје
- Струга и обратно, дневни трошоци и котизација за учество.
Средствата од точка 1 на оваа Одлука паѓаат на товар на средствата
определени за оваа намена на Факултетот за музичка уметност.
По точката 4 од дневниот ред ННС не расправаше.
Дневен ред  од седницата одржана на  19. 5. 2009 година
Врз основа на член 131 од Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“
- Штип, свикувам вонредна седница на Наставно-научниот совет на
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип на 19. 5. 2009 година (вторник) и за работа го предлагам следниов
Дневен ред
1. Одлука за усвојување на Предлог-студиска програма на втор циклус
на студии на Факултетот за музичка уметност;
2. Одлука за предлагање на број на студенти за запишување во прва
година на втор циклус на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип во студиската 2009/2010 година.
3. Разгледување на барања за отсуство на наставници.
Донесени одлуки на седницата:
1. Одлука за усвојување на Предлог-студеска програма на Факултетот
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на
втор циклус на студии;
2. Одлука за предлгање на број на студенти за запишување во прва
година на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Гоце Делчев“ - Штип на втор циклус на студии во учебната
2009/2010 година, и тоа: на Вокално-инструменталниот оддел 10
(десет) студенти, на насоката: Соло интерпретација, Камерна музика
и Методика на наставата по пијано, на Музичко-теоретски оддел 6
(шест) студенти: на Музичка теорија и педагогија и Етнокореологија
и на Одделот за џез студии 5 (пет) студенти и тоа на насоката: Соло
интерпретација и Џез композиција;
3. Одлука за усвојување на Барањето на Владимир Николов, соработник
на Факултетот за музичка уметност за одобрување на отсуство и
средства за учество на натпревар по композиција во Холандија, во
периодот од 29. 5. 2009 до 6. 6. 2009 година. Средствата се одобруваат
на име патни трошоци (авионска карта на релација Скопје - Амстердам
- Скопје и возна карта Амстердам - Еншеде - Амстердам. Средствата
од точка 1 на оваа Одлука паѓаат на товар на средствата определени
за оваа намена на Факултетот за музичка уметност;
I
4. Одлука за усвојување на Барањето на доц. м-р Владимир Лазаревски,
наставник на Факултетот за музичка уметност за одобрување на
отсуство за учество на свечен концерт во Москва, по повод Деновите
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на словенската писменост и култура во Руската Федерација, како член
на музичкиот квартет „Мјузик Прогресив“ во храмот на „Христос
Спасителот“, во периодот од 24. 5. 2009 до 27. 5. 2009 година.
5. Одлука за усвојување на Барањето на доц. м-р Емилија Потевска и
доц. м-р Татјана Џорлева за одобрување отсуство поради гостување на
Конгресот на музичките педагози пијанисти во Загреб, Р. Хрватска.
Дневен ред  од седницата одржана на 28. 5. 2009 година
Врз основа на 64 став, 3 алинеја 4 од Законот за високото образование
(„Сл. весник на РМ“, бр. 35/2008, 103/2008 и 26/2009), свикувам седница
на Наставно-научниот совет на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за 28. 5. 2009 година и за работа
го предлагам следниов
Дневен ред
1. Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор еден наставник
во насловно звање насловен доцент за наставно-научната област
флејта, по Конкурсот од 2.5.2009 година;
2. Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор еден наставник
во (сите звања) за наставно-научната област џез композиција и
аранжирање и џез софеж по конкурсот од 2.5.2009 година;
Донесени одлуки на седницата:
1. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за изготвување и
поднесување на реферат во писмена форма за пријавениот кандидат
по Конкурсот од 2.5.2009 година објавен во дневниот весникот
„Дневник“ за избор на еден наставник во насловно звање насловен
доцент за наставно-научната област флејта на Факултетот за
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во
состав: 1) проф. Лидија Ошавкова, ред. проф. од Националната
музичка академија „Панчо Владигеров“ - Софија. Р. Бугарија (по
наставно-научната област флејта), 2) проф. Марина Новак, вон.
проф. од Музичката академија при Универзитетот во Загреб, Р.
Хрватска (по наставно-научната област флејта) за член и 3) м-р
Владимир Лазаревски, доцент на Факултетот за музичка уметност
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип ( по наставно-научнаата
област обоа) за член.
2. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за изготвување и
поднесување на реферат во писмена форма за пријавениот кандидат
по Конкурсот од 2.5.2009 година објавен во дневниот весникот
„Дневник“ за избор на еден наставник во насловно звање насловен
доцент за наставно-научната област џез композиција и аранжирање
и џез софеж на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, во состав: 1) проф. Илија Пејовски, вонреден
професор на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип (по наставно-научната област џез композиција
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и аранжман) за претседател, 2) доц. Ѓеорги Мицанов, спец. на
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип (по наставно-научната област џез саксофон) за член и 3)
доц. м-р Алексасндар Секуловски, доцент на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (по наставнонаучната област џез ударни инструменти) за член.
Дневен ред  од седницата одржана на 16. 6. 2009 година
Врз основа на член 64, став 3, алинеја 4 од Законот за високото
образование („Сл. весник на РМ“, бр. 35/3008, 103/2008 и 26/2009)
свикувам седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за 16. 6. 2009 година
и за работа го предлагам следниов
Дневен ред
1. Донесување на Одлука за формирање Конкурсна комисија на
Факултетот за музичка уметност за пријавените кандидати за
запишување во прва година на прв циклус на универзитетски
(академски) студии во учебната 2009/2010 на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Донесување Одлука за формирање на Комисија за проверка нa
знаења и умеења за пријавените кандидати запишување во прва година
на прв циклус на универзитетски (академски) студии во учебната
2009/2010 на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип;
3. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за приeм
на документи за запишување во прва година на прв циклус на
универзитетски (академски) студии во учебната 2009/2010 на
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип.
Донесени одлуки на седницата:
1. Одлука за формирање Конкурсна комисија на Факултетот за
музичка уметност за запишување во прва година на прв циклус на
универзитетски (академски) студии во учебната 2009/2010 година,
во состав: 1) доц. м-р Владимир Лазаревски, претседател, 2) доц.
Антонијо Китановски, член и 3) доц. м-р Гоце Гавриловски, член.
2. Одлука за формирање на Комисии за проверка на знаењата и
умеењата за пријавените кандидати за запишување во прва година
на прв циклус на универзитетски (академски) студии во учебната
2009/2010 на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, во состав:
–– на Одделот за музичка теорија и педагогија (Солфеж и Основи
на хармонија) се именуваат: доц. м-р Илчо Јованов - солфеж, доц.
д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска и доц. м-р Гоце Гавриловски
- основи на хармонија;
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–– на Вокално-инструменталниот оддел - Катедра за пијано, вон.
проф. д-р Милица Шкариќ, доц. м-р Татјана Џорлева и доц. м-р
Емилија Потевска;
–– на  Одделот за  етнокореологија  (Солфеж)  се именуваат: доц. м-р
Илчо Јованов, доц. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска и доц.
м-р Гоце Гаврилов ски, а за практичен дел (етнокореологија), м-р
Бранка Костиќ и Владимир Јаневски;
–– на  Одделот за жичени инструменти (Солфеж) се именуваат: доц.
м-р Илчо Јованов, доц. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска и
доц. м-р Гоце Гавриловски, а за (инструмент) вон. проф. Олег
Кондратенко, доц. м-р Владимир Лазаревски и Николче Јанков.
–– на Одделот за дувачки инструменти  (Солфеж) се именуваат: доц.
м-р Илчо Јованов, доц. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска и доц.
м-р Гоце Гавриловски, а за (инструмент)   вон. проф. м-р Кирил
Рибарски, проф. Ванчо Самоников, доц. м-р Владимир Лазаревски
и м-р Златка Митева.
–– на Оделот за џез студии (Џез солфеж и теорија - еден испит)  се
именуваат: вон. проф. Илија Пејовски, доц. Антонијо Китановски,
доц. Ѓеорѓи Мицанов, спец доц. м-р Александар Секуловски, проф.
Ванчо Самоников, вон. проф. м-р Кирил Рибарски, доц. Иван Бејков
и м-р Владимир Николов.
–– на Одделот за соло пеење се именува: вон. проф. Борис Трајанов.
Испитот за проверка на знаењата и умеењата се спроведува устно
и практично. Испитот од точка 1 на оваа Одлука во првиот, вториот
и третиот уписен рок се спроведува во термините утврдени со
конкурсот за запишување на Универзитетот.
3. Одлука за формирање на Комисија за приeм на документи за
запишување во прва година на прв циклус на универзитетски
(академски) студии во учебната 2009/2010 на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во состав:
1) м-р Бранка Костиќ; 2) м-р Владимир Николов, 3) Анѓеле
Михајловски, 4) Христо Стојановски и 5) Владимир Јаневски.
Дневен ред  од седницата одржана на 24. 6. 2009 година
Врз основа на член 64, став 3, точка 4 од Законот за високото
образование, свикувам седница на Наставно-научниот совет на Факултетот
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на 24. 6.
2009 година (среда) и за работа го предлагам следниов
Дневен ред
1. Избор на соработник во звање помлад асистент за наставно-научната
област музички форми според Универзитетски билтен бр. 21 од 1
јуни 2009 година, на стр. 3;
2. Одлука за потврдување на избор на раководители на внатрешни
организациони единици на Факултетот;
3. Донесување на Одлука за исплата на рецензентски комисии;
4. Барање за одобрување на отсуство и
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5. Информации од деканот на Факултетот.
Дневниот ред од седницата на ННС е дополнет со точка 6.
Донесени одлуки на седницата:
1. Одлука за избор на м-р Ленче Насев за соработник на Факултетот
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во
звањето помлад асистент за наставно-научната област музички форми.
Именуваната се избира во соработничко звање помлад асистент за
време од 3 (три) години, сметано од 25.6.2009 до 25.6.2012 година.
2. Одлука за потврдување избор на раководители на оддели, односно
катедри на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Гоце Делчев“ - Штип: 1. на Одделот за музичка теорија и педагогија доц. м-р Валентина Велковска Трајановска, наставник; 2. на Одделот
за џез студии - доц. Ѓеорѓи Мицанов, спец. наставник 3. на Вокалноинструменталниот оддел - доц. м-р Емилија Потевска, наставник и
4. на Катедрата за пијано - доц. м-р Емилија Потевска, наставник.
Мандатот на раководителите на одделите и катедрите од точка 1 на
оваа Одлука трае 4 (четири) години
3. Одлука за исплата на членови на рецензентска комисија, и тоа: на
претседателот и на членовите на рецензентската комисија, формирана
со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот, заведена под
бр.1902-39/4 од 10. 3. 2009 година, да се исплатат парични средства
на име надомест за изработка на реферат - рецензија за избор на еден
соработник на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, за наставно-уметничката област музички
форми: на доц. м-р Валентина Велковска-Трајановска, наставник од
наставно-научната област теорија на оркестрација и композиција на
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип - претседател, износ од 1.500,оо денари на доц. м-р Гоце
Гавриловски, наставник од наставно-научната област на теорија на
оркестрација и композиција на Факултетот за музичка уметност
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип - член, износ 1.000, оо
денари. На доц. д-р Илчо Јованов, наставник од наставно-научната
област музичка теорија и педагогија на Факултетот за туризам и
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип - член,
износ 1.000,оо денари.
4. Одлука за одобрување на Барањето за отсуство на доц. м-р
Александар Секуловски, наставник на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во периодот од
1.7. - 12.7.2009 година, во Штудгарт, Р. Германија, Дурам и Лондон,
Велика Британија. Отсуството од точка 1 на оваа Одлука се одобрува
порди концертна активност на именованиот со настап на еден концерт
во Штудгарт и пет концерта во Дурам и Лондон.
5. Одлука за одобрување на Барањето за отсуство на доц. Антонијо
Китановски, наставник на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во периодот од 30.6. -
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15.0.2009 година. Отсуството од точка 1 на оваа Одлука се одобрува
порди концертна активност на именованиот.
6. Одлука за измена и дополнување на студиската програма на прв
циклус на универзитетски (академски) студии на Факултетот за
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Дневен ред  од седницата одржана на 20. 8. 2009 година
Врз основа на член 64, став 3, точка 4 од Законот за високото
образование, свикувам седница на Наставно-научниот совет на Факултетот
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на ден 20.
8. 2009 година и за работа го предлагам следниов
Дневен ред
1. Одлука за избор на м-р Владимир Јаневски за наставно-научната
област џез композиција и аранжирање и џез солфеж;
2. Одлука за исплата на парични средства на претседател и на членови
на Рецензентска комисија за изработка на реферат - рецензија за
избор на 1 (еден) наставник на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за наставно-уметничката
област џез композиција и аранжирање и џез солфеж;
3. Одлука за определување на термини за полагање на испити во
септемврискиот испитен рок на учебната 2008/2009 година;
4. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за потврдување на
раководители на оддели, односно катедри бр. 1902-52/4 од 24.6.2009
година;
5. Барања од вработени за потребите на Факултетот;
6. Информации од деканот.
Донесени одлуки на седницата:
1. Одлука за избор на наставник на м-р ВЛАДИМИР НИКОЛОВ
во звање доцент за наставно-научната област џез композиција и
аранжирање и џез солфеж. Именуваниот се избира во наставничко
звање доцент за време од 5 (пет) години, сметано од 21. 8. 2009 до 21.
8. 2014 година;
2. Одлука за исплата на парични средства на претседател и членови на
Рецензентска комисија, и тоа: на претседателот и на членовите на
Рецензентската комисија, формирана со одлука на Наставно-научниот
совет на Факултетот за музичка уметност, заведена под бр.1902-50/6
од 2.6.2009 година, да се исплатат парични средства на име надомест
за изработка на реферат - рецензија за избор на 1 (еден) наставник
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, за наставно-уметничката област џез композиција и
аранжирање и џез солфеж и тоа: на проф. Илија Пејовски, вон. проф.,
наставник на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип од наставно-научната област џез композиција
и аранжман на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
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„Гоце Делчев“ во Штип - претседател, износ од 1.500,оо денари, на
Георги Мицанов, спец. доцент, наставник на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од наставнонаучната област џез саксафон на Факултетот за музичка уметност
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип - член, износ од 1.000,оо
денари и на м-р Алексасндар Секуловски, доцент, наставник на
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип од наставно-научната област џез ударни инструменти на
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип - член, износ од 1.000,оо денари;
3. Одлука за определување на термини за полагање на испити во
септемврискиот испитен рок на учебната 2008/2009 година:
септемврискиот испитен рок во учебната 2008/2009 година започнува
од 9. 9. 2009 и трае до 18. 9. 2009 година;
4. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за потврдување на
раководители на оддели, односно катедри бр. 1902-52/4 од 24.6.2009
година и тоа за раководител на катедрата за пијано, наместо доц.
м-р Емилија Потевска, наставник, се заменува со доц. м-р Татјана
Џорлева, наставник. Измената и дополнувањето на наведената Одлука
следуваат бидеќи исто лице истовремено не може да биде избрано
за раководител на два оддели, односно катедри. Според измените и
дополнувањата, Одлуката за потврдување на раководители на оддели,
односно катедри бр. 1902-52/4 од 24.6.2009 година на Факултетот за
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, гласи:
на Одделот за музичка теорија и педагогија - доц. м-р Валентина
Велковска-Трајановска, наставник; на Одделот за џез студии -доц.
Ѓеорѓи Мицанов, спец. наставник; на Вокално-инструменталниот
оддел - доц. м-р Емилија Потевска, наставник и на Катедрата за
пијано - доц. м-р Татјана Џорлева, наставник.
Дневен ред  од седницата одржана на  4. 9. 2009 година
Врз основа на член 64, став 3, алинеја 4 од Законот за високото
образование („Сл. весник на РМ“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009), свкувам
седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за музучка уметност
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за 4. 9. 2009 година (петок) и
за работа го предлагам следниов
Дневен ред:
Усвојување на Записникот од седницата на ННС на Факултетот,
одржана на 20. 8. 2009 година;
1. Донесување на Одлука за покриеноста на наставата (во зимскикот
семестар) на учебната 2009-20010 на Факултетот за музучка уметност
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Избор на наставник во насловно звање насловен доцент за наставноуметничкото подрачје флејта, според Универзитетски билтен бр. 25.
од 14 август 2009 година, на стр. 7;
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3. Разгледување на барања за одобрување на отсуства.
Донесени одлуки на седницата:
1. Одлука за усвојување на список на наставници за реализирање покриеност на наставата на Факултетот за музучка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во зимскиот семестар на
учебната 2009 - 2010 година;
2. Одлука за избор на м-р Златка Митева за насловен доцент за наставноуметничката област флејта. Именуваната се избира во наведеното
звање за време од 5 (пет) години, сметано од 5. 9. 2009 до 5. 9. 2014
година;
3. Одлука за усвојување на Барањето за отсуство на доц. Антонијо
Китановски, наставник на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во периодот од 10. 9. 2009
година до 18. 0. 2009 година, поради професионални уметнички
ангажмани во странство;
3.1 Одлука за усвојување на Барањето за отсуство на доц. м-р. Владимир
Лазаревски, наставник на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во периодот од 28. 9. до 7.10.
2009 година во Софија, Р. Бугарија, и во Битола, поради концертна
активност на именованиот;
3.2 Одлука за усвојување на Барањето на д-р Стефанија Лешкова наставник
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип во периодот од 30. 9. до 5. 10. 2009 година во Едрене, Р. Турција,
поради учество на Меѓународна научна конференција;
3.3 Одлука за усвојување на барањето на проф. д-р Милица Шкариќ,
наставник на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип во периодот од 28. 9. до 7. 10. 2009 година
во Софија, Р. Бугарија и во Битола, поради концертна актност на
именованата.
Дневен ред  од седницата одржана на  17. 9. 2009 година
Врз основа на член 64, став 3, точка 4 од Законот за високото
образование („Сл. весник на РМ“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/2009 и
99/2009), свикувам седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на 17. 09.
2009 година и за работа го предлагам следниов
Дневен ред
1. Одлука за утврдување на потреба за распишување на Конкурс за
избор на 1 (еден) наставник во звањето насловен доцент по наставноуметничката област труба;
2. Одлука за држење на предавање- настава по предметот Хармонија;
3. Формирање на Комисија за спроведување на испити по предметот
Хармонија;
4. Барање за одобрување на отсуство на доц. м-р Илчо Јованов.
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Донесени одлуки на седницата:
1. Одлука за утврдување на потреба за распишување на Конкурс за
избор на еден наставник во насловно звање - насловен доцент на
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“
Штип за научната област труба;
2. Одлука за определување на координатор и основен состав на тимот
за изведување на наставата на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип по наставната дисциплина
Хармонија, за учебната 2009/2010 година во состав: доц. м-р Гоце
Гавриловски, координатор, доц. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска,
член и м-р Ленче Насев, пом. асистент, член. Работниот тим е должен
за работите и работните задачи коишто престојат за изведување на
наставата за учебната 2009/2010 година на Факултетот за музичка
уметност да изготви план за работа;
3. Одлука за определување на Комисија за спроведување на испити
по наставната дисциплина Хармонија, во состав: доц. д-р Стефанија
Лешкова - Зеленкова и доц. м-р Гоце Гавриловски;
4. Одлука за одобрување на Барањето за отсуство на доц. м-р Илчо
Јованов, наставник на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во периодот од 12. 10. до
15.10..2009 година во Киев, Р. Украина. Отсуството од точка 1 на оваа
Одлука се одобрува заради иницирање на соработка со Меѓународната
академија во Киев - Украина. Трошоците за патувањето (патни
трошоци на релација Софија - Киев, Киев - Софија со ноќевање) паѓаат
на товар на одобрените средства за стручни и научни усовршувања
на вработените на Факултетот за музичка уметност. Именованиот за
наведеното отсуство, по враќањето од странство, е должен во рок од
7 дена да поднесе писмен извештај до ректорот на Универзитетот за
резултатите од посетата, видот и за целта на раговорите.
5. Одлука за одобрување на Барањето за отсуство на Владимир Јаневски,
соработник на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип во периодот од 1. 10. до 12.10. 2009 година
во Хорн - Холандија. Отсуството се одобрува поради одржување
на семинар на Македонска традиционална музика. Именованиот за
наведеното отсуство по враќањето од странство е должен во рок од 7
дена да поднесе писмен извештај до ректорот на Универзитетот.
Дневен ред  од седницата одржана на 6. 10. 2009 година
Врз основа на член 64, став 3, точка 4 од Законот за високото
образование („Сл. весник на РМ“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/2009 и
99/2009) свикувам седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на 6. 10.
2009 година (вторник) и за работа го предлагам следниов
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Дневен ред
Усвојување на Записникот од седница на Наставно-научниот совет
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, одржана на 17.9.2009 година;
1. Правилник за организација и работењето на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Разгледување на Извештај за издавање на учебник со наслов „Пијано,
детски и други музички инструменти“ од проф. д-р Милица Шкариќ;
3. Разгледување на Годишен издавачки план за 2010 година на
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип;
4. Формирање на Комисија за спроведување на испити по наставната
дисциплина Диригирање;
5. Разледување на барање од доц. д-р Стефанија Лешкова - Зеленкова
за одобрување на средства на име надоместок за учество на
меѓународениот Балкански симпозиум во Едрене, Р. Турција;
6. Разледување на Барање од доц. Антонијо Китановски, доц. Александар
Секуловски и доц. Владимир Лазаревски и др. за одобрување на
отсуство и средства на име хотелски услуги - сместување во Виена Р. Австрија;
7. Разледување на Барање за отсуство од доц. м-р Емилија Потевска и
доц. м-р Татјана Џорлева за концертна активност и одбрана на прв
дел од докторсики испит по пијано интерпретација;
8. Донесување на одлуки за ангажирање на афирмирани научници,
стручнаци од практиката и уметници во зимскиот семестар на
учебната 2009/2010 година;
9. Разледување на барања од студенти и
10. Разно.
Донесени одлуки на седницата:
1. Одлука за усвојување на Правилникот за внатрешните односи и
работењето на Факултетот за музичка уметност при Унививерзитет
„Гоце Делчев“ во Штип, во целост.
2. Одлука за усвојување на Извештајот-рецензијата за издавање на
учебник со под наслов „Пијано, детски и други музички инструменти“
од проф. д-р Милица Шкариќ;
3. Одлука за усвојување на Годишниот издавачки план за 2010 година на
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип;
4. Одлука за формирање на Комисија за спроведување на испити по
наставната дисциплина Диригирање, во состав: доц. м-р Илчо Јованов
и доц. Ѓорѓи Мицанов, спец.;
5. Одлука за усвојување на Барањето под бр. 0402-3/3 од 5.10.2009
година на доц. д-р Стефанија Лешкова-Зеленкова, наставник на
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
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Штип за одобрување на средства на име платен надоместок за учество
на Меѓународниот балкански симпозиум во Едрене, Р. Турција,
одржан во периодот од 1. до 4. 10. 2009 година во износ од 1.800,оо
(иљада и осумстотини денари). Трошоците за котизација паѓаат на
товар на одобрените средства за стручни и научни усовршувања на
вработените на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип;
6. Одлука за усвојување на Барањето под бр. 0402-3/4 од 5. 10. 2009
година од доц. Антонијо Китановски, доц. м-р Александар Секуловски
и доц. м-р Владимир Лазаревски, наставници на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за одобрување
на отсуство во периодот од 27.10. до 30.10. 2009 година и на доц. Иван
Бејков, ангажиран наставник, како средства на име хотелски услуги сместување во Виена - Р. Австрија, а во рамките на претставувањето
на Македонската музичка култура во концертниот простор Порги и
Бес. Трошоците во вкупен износ од 60.000,оо (шеесет иљади денари)
за хотелски услуги - сместување во Виена - Р. Австрија паѓаат на
товар на одобрените средства за стручни и научни усовршувања на
вработените на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
7. Одлука за усвојување на Барањето под бр. 0402-3/5 од 5. 10. 2009
година од доц. м-р Емилија Потевска и доц. м-р Татјана Џорлева,
наставници на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип за одобрување на отсуство во периодот од
26. 9. до 3.11. 2009 година, поради концертни активности и одбрана
на првиот дел од докторсикиот испит по пијано интерпретација,
по следниот распоред (26. 9. - во Охрид, 29. 9. - во Штип и 3.11.
2009 година во Скопје - прв дел од докторскиот испит по пијано
интерпретациија).
9.a Одлука за ангажирање на стручњаци од практиката и уметници
за одржување на наставата и вежбите во (зимскиот семестар) на
учебната 2009 - 2010 година, и тоа: Горанчо Ангелов, по предметите:
Етнокореологија со народни ора 1 (2 часа), Етнокореологија со
народни ора 2 (2 часа), Етнокореологија со народни ора 3 (2 часа),
Оркестар на традиционални инструменти 3 (2 часа) и Оркестар на
традиционални инструменти 5 (2 час ) или вкупно 10 часа седмично
со месечен паушал од 10.000,оо денари, a вкупно за семестар
35.000,оо денари; Тоше Митрев по предметите: Хорско пеење (2
часа), Хорско диригирање 3 (2 часа) и Хорско диригирање 5 (2 часа)
или вкупно 6 часа седмично со месечен паушал од 8.000,оо денари,
а вкупно за семестар 28.000,оо денари; проф. Јован Самоников по
предметите: инструмент Труба (16 часа) и Оркестарски делници (4
часа) или вкупно 20 часа седмично со месечен паушал од 30.000,оо
денари, а вкупно за семестар 105.000,оо денари; м-р Зоран Илиев
по предметите: инструмент Кларинет 4 (со корепетиција) (12 часа)
и Оркестарски делници 4 (3 часа) или вкупно 15 часа седмично со
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месечен паушал од 15.000 денари, а вкупно за семестар 52.500,оо
денари; м-р Сашо Поповски по предметите: Вовед во џез теорија (4
часа), Џез ансамбал (2 часа), Изведувачки техники на слушање (2
часа) и Џез гитара (10 часа) или вкупно 18 часа седмично со месечен
паушал од 17.000,оо денари, а вкупно за семестар 59.500,оо денари;
м-р Паскал Краповски по предметите: инструмент Виолончело
(2 часа) и Орски делници (1 час) или вкупно 5 часа седмично со
месечен паушал 9.000,оо денари, а вкупно за семестар 31.500,оо
денари; Благица Поп Томова по предметот: Соло пеење (7 х 2
часа) или вкупно 14 часа седмично со месечен паушал од 12.000,оо
денари, а вкупно за семестар 42.000,оо денари; Дирона СоколовскаМарковиќ по предметите: Музичкото образование и воспитание со
метиодика 1 (Предучилишна насока) (3 часа), Основи на музичкото
образование со методика1 (Одделенска насока) (3 часа), Основи на
музичкото воспитание со методика1 (Предучилишна насока) (2 часа)
и Музичкото образование со методика 3 (Одделенска насока) (3 часа)
или вкупно 11 часа седмично со месечен паушал од 12.000,оо денари,
а вкупно за семестар 42.000,оо денари; проф. Томислав Шопов по
предметите: Оркестар (2 часа), Корепетиција (5 часа) и Камернa
музика (2 часа) или вкупно 9 часа седмично со месечен паушал од
24.000,оо денари, а вкупно за семестар 84.000,оо денари; Николчо
Јанков по предметите: инструмент Виолина - вежби (8 часа) и
Виола- вежби (2 часа) или вкупно 10 часа седмично со месечен
паушал 9.000,оо денари, а вкупно за семестар 31.500,оо денари; Ванче
Хараламповски по предметите: Солфеж 1- вежби (3 часа) и Солфеж
3 - вежби (2 часа) или вкупно 5 часа седмично со месечен паушал од
6.000 денари, а вкупно за семестар 21.000,оо денари;
9.б Одлука за ангажирање на наставници од други универзитети и
институции, и тоа: 1. доц. Иван Бејков, по предметите: Бас гитара (8
часа) и Лабораторија - џез (8 часа) или вкупно 16 часа седмично со
месечен паушал од 13.000,оо денари, а вкупно за семестар 45.500,оо
денари, 2. доц. д-р Зоранчо Малинов, по предметите: Регионална
етнологија - 1 (2 часа) и Народна носија 1 (2 часа) или вкупно 4 часа
седмично со месечен паушал од 9.000,оо денари, а вкупно за семестар
31.500,оо денари, 3. проф. м-р Олег Кондратенко, по предметите:
инструмент Виолина (8 часа) и Виола (2 часа) и Оркестасрски
делници (5 часа) или вкупно 15 часа седмично со месечен паушал од
18.000,оо денари, вкупно за семестар 73.000,оо денари, 4. м-р Бранка
Костиќ-Марковиќ по предметите: Етномузикологија 1 (4 часа),
Етномузикологија 3 (4 часа) и Историја на етномузикологијата (2
часа) или вкупно седмично 10 часа со месечен паушал од 15.000,оо
денари, а вкупно за семестар 52.500,оо денари и 5. доц. м-р Златка
Митева по предметите: Флејта со корепетиција (20 часа индивидуална
настава) и Оркестарски делници (5 часа) или вкупно 25 часа седмично
со месечен паушал од 18.000 денари, а вкупно за семестар 63,000,оо
денари.
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4. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОД  СТУДЕНТИТЕ ПО 
ОДДЕЛНИ ПРЕДМЕТИ НА фАКУЛТЕТОТ
Резултати и среден успех од испитите по одделни предмети

Хармонија 1
Хармонија 2
Историја на музиката 1
Историја на музиката 2
Февруарска сесија 2009
Солфеж 1
Солфеж 4
Историја на музиката 1
Историја на музиката 2
Историја на музиката 3
Оркестар на народни
инструменти 1
Народни инструменти 1
Народни инструменти 3
Хорско диригирање 1
Хорско диригирање 3
Хорско пеење 1
Хорско пеење 3
Полифонија 1
Полифонија 1-МТП
Познавање на муз.
инструм.
Хармонија 1
Хармонија 2
Хармонија 3
Пијано МТП
Пијано ВИ
Оркестар и ансамбл 1
Оркестар и ансамбл 3
Камерна музика 1
Обоа 3
Тромбон, туба, хорна

6
1
4
6
3

7
0
0
0
0

8
0
0
0
0

9
0
0
0
0

10
0
0
0
0

9
9
27
1
30

0
0
6
0
5

0
0
6
0
7

0
0
1
0
0

0
0
3
0
7

9
9
0
0
7

9

0

0

0

1

10
5
17
15
25
17
17
18

0
0
0
10
0
0
0
1

0
0
0
2
0
0
5
3

0
0
3
1
0
1
3
3

16

1

2

26
3
16
25
3
4
14
11
1
3

1
1
0
6
1
0
1
1
0
0

6
0
5
1
0
0
0
0
0
0

Процент на
положени

0
3
0
3

Просечна
оценка

2
9
1
6

Успех

Вкупно
положиле

Не се јавиле

Предмети

Вкупно
пријавени

Септемврска сесија 2008

1
4
1
3

6
6
6
6

50
44,4
100
50

0
0
6
0
4

1
1
16
0
25

9
9
7,9
0
8

100
100
59,3
0
83,3

3

5

9

9,4

100

1
1
2
0
0
0
1
0

3
1
5
9
0
4
0
2

6
3
7
0
25
12
0
0

10
5
17
5
25
17
9
8

9,5
9,4
8,9
7,4
10
9,5
6.5
7,1

100
100
100
33,3
100
100
53
44,4

5

5

3

0

15

7,1

93,7

4
0
0
2
1
1
1
0
0
0

4
0
3
3
0
1
1
4
0
0

3
0
0
3
0
1
4
1
0
1

0
0
1
10
1
1
7
5
1
2

17
0
9
19
2
4
13
10
1
3

7,1
0,0
7,1
9
8,5
8,5
9,3
9,1
10
9.6

65,4
0
56,3
76
66
100
92
90
100
100
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Оркестарски делници
Соло пеење

3
5

0
0

0
0

0
1

0
1

0
1

3
2

3
5

10
8.8

100
100%

Виолина 3
Џез тапани 1
Џез тапани 2
Паркашн ансамбл 2
Ритам 1
Лабораторија (џез тапани)
Џез гитара 2
Џез гитара 1
Лабораторија 2
Лабораторија 1
Вовед во џез теорија
Историја на џезот
Ансамбл 2
Џез бас 1
Бас лаборатор.
Џез солфеж 3
Аранжирање1
Џез солфеж 1
Џез хармонија
Џез хармонија 3
Џез пијано 1
Џез пијано
Историјат на
етномузикологијата
Етномузикологија
(Народна песна 1)
Анализа на мелопоетски
форми
Етномузикологиа
(народна.песна 3)
Вовед во етнокореологија
Етнокореологија со
народни ора
Историја на
традиционална игра1
Етнокореологија со
народни ора 3
Априлска сесија 2009
Солфеж 3
Историја на музиката 1
Историја на музиката 3
Полифонија 1

2
6
2
12
30
2
7
5
7
5
27
17
7
4
4
15
15
18
17
11
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
/
/
/
/
3
1
/
2
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
1
/
1
/
10
1
/
/
1
0
3
6
0
0
0
0

1
2
0
0
6
1
3
/
3
2
4
3
2
1
1
5
4
1
0
0
0
0

0
0
0
0
6
0
1
1
1
2
3
4
3
/
/
5
8
4
0
0
0
1

0
4
2
12
17
10
2
4
2
1
7
8
2
1
1
5
0
5
17
11
9
2

1
6
2
12
30
2
7
5
7
5
27
17
7
4
4
15
15
16
17
11
1
3

8
9,3
10
10
9,3
9
8,5
9,8
8,5
8,8
8
9
9
7.5
7.7
9
8,3
8,50
10
10
9
9.7

50%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100%
100
100
100
88,8
100
100
100
100

10

1

0

2

1

1

5

9

9

90

10

2

0

1

1

2

4

8

9,1

80

5

0

0

1

0

3

1

5

8, 8

100

5

1

0

0

0

1

3

4

9, 7

80

10

0

1

0

2

0

1

4

8

10

0

6

1

2

0

1

10

6,9

5

0

0

0

0

4

1

5

9,2

5

0

0

0

1

1

3

5

9,4

1
10
3
13

0
4
0
3

0
3
2
6

7
0
0
0

0
0
1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
3
3
6

7
6
7,7
6

Виола 3
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3

0

0

1

0

0

0

1

7

100%

100
60
100
46,1
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Познавање на муз.
инструм.
Хармонија 1
Хармонија 2
Хармонија 3
Пијано МТП
Пијано ВИ
Флејта 1
Камерна музика 3
Етномузикологија
(Народна песна 1)
Историјат на
етномузикологијата
Етномузикологија
(Народна песна 3)
Јунска сесија 2009
Солфеж 2
Солфеж 4
Оркестар на народни
инструменти
Народни инструменти
Историја на музиката 1
Историја на музиката 2
Историја на музиката 3
Историја на музиката 4
Хорско пеење 2
Хорско пеење 3
Хорско пеење 4
Хорско диригирање 2
Хорско диригирање 3
Хорско диригирање 4
Полифонија
Оркестрација
Познавање муз.инстр.
Хармонија 1
Хармонија 2
Хармонија 3
Хармонија 4
Пијано МТП
Пијано ВИ
Оркестарски делници
Оркестар и ансамбл
Обоа 4
Камерна музика
Кларинет

2

0

1

1

0

0

0

2

6,5

100

7
2
6
9
0
1
3

0
1
1
5
0
0
0

2
0
3
1
0
1
3

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
2
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2
0
3
4
0
1
3

6
0
6
8
0
6
6

28,6
0
50
44
0
100
100

1

0

0

0

0

1

0

1

9

100

1

0

0

0

1

0

0

1

9

100

1

0

0

0

0

1

0

1

9

100

38
44

2
6

0
0

0
1

14
9

4
9

18
19

36
38

9,1
9,2

94,7
86,3

17

2

0

0

2

6

7

15

9,3

88,2

16
8
20
2
27
24
1
17
19
9
7
31
16
1
8
4
3
12
27
2
1
18
1
15
3

1
2
3
1
6
0
0
0
2
0
6
0
1
0
1
0
2
0
14
0
1
1
0
0
0

0
3
2
1
6
0
0
0
1
1
0
11
4
0
2
0
0
2
1
0
0
3
0
3
1

1
0
2
0
1
0
1
1
1
3
0
3
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0

5
0
3
0
4
4
0
0
5
2
0
10
8
0
0
0
0
2
5
1
0
1
0
2
0

3 6
0 0
3 5
0 0
3 5
3 17
0 0
2 14
5 3
3 0
0 1
3 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
4 3
0 1
0 1
3 10
0 1
1 6
1 1

15
3
15
1
19
24
1
17
15
9
1
27
15
0
2
0
0
6
13
2
1
17
1
14
3

8,9
6
7,7
6
8
9,5
7,0
9,7
8,5
7,7
10
7.2
7.4
5
6,0
0,0
0,0
7,3
8.6
9
10
9
10
8.3
8.3

93,7
77
85
50
75
100
100
100
78,9
100
14,2
87,1
93,7
0
25
0
0
50
48
100
100
94
100
93
100
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Труба
Камерна музика - труба
Оркестарски делници труба
Туба
Оркестарски делницитромбон
Џез тромбон
Тромбон
Камерна музика - тромбон
Џез тапани 2
Џез тапани 3
Паркашн ансамбл 2
Ритам 2
Лабораторија
Џез гитара 2
Џез гитара 1
Лабораторија 2
Лабораторија 1
Вовед во џез теорија
Историја на џезот
Ансамбл 2
Џез бас 1
Бас лаборатор.
Ансамбл
Аранжирање 2
Џез солфеж (2,4)
Ансамбл
Хармонија
Пијано
Етнокореологија со
народни ора 2
Етнокореологија со
народни ора 4
Историја на
традиционална игра
Вовед во етнокореологија
2
Вовед во етнокореологија
Архивирање и
дигитализација на
музичкиот фолклор
Етномузикологија
(Народна песна 1)
Етномузикологија
(Народна песна 2)
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3
2

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
2

3
2

9
10

100
100

2

0

0

0

0

2

0

2

9

100

1

0

0

0

0

0

1

1

10

100

2

0

0

0

0

0

2

2

10

100

1
1
3
5
2
6
31
2
7
5
7
5
27
17
7
4
4
13
12
31
6
27
4

0
0
0
/
/
/
1
/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0

0
0
0
/
/
/
1
/
/
/
/
/
1
1
/
2
/
0
0
3
0
0
0

0
0
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11
1
/
/
1
0
2
2
0
5
0

0
0
0
1
/
/
2
/
4
/
5
2
2
/
4
1
2
2
2
7
0
1
2

0
0
0
1
/
/
7
1
1
/
/
/
2
7
/
/
/
2
2
8
0
5
1

1
1
3
3
2
10
20
1
2
5
2
3
11
8
3
1
1
9
3
5
6
18
1

1
1
3
5
2
6
30
2
7
5
7
5
27
17
7
4
4
13
9
28
6
27
4

10
10
10
9,4
10
10
9,5
9
8.7
10
8.5
9.2
8.4
9.1
8.8
7.5
8.2
9
8,6
7,5
10
9
8.2

100
100
100
100
100
100
98,9
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
75
90,3
100
8,3
8,7

10

9

0

1

0

0

0

1

7

5

5

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

5

5

10

6

1

1

0

0

2

2

5

8.8

6

1

4

1

0

0

0

5

6.2

5

1

0

0

0

1

3

4

9, 2

80

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

10

2

0

0

3

3

2

8

8, 8

80
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Семинар по
етномузикологија
Етномузикологија
(Народна песна 4)
Септемвриска сесија 2009
Солфеж 2
Солфеж 4
Оркестар на народни
инструменти 4
Народни инструменти 4
Историја на музиката 1
Историја на музиката 2
Историја на музиката 3
Историја на музиката 4
Хорско диригирање 2
Хорско диригирање 4
Хорско пеење
4
Полифонија
Оркестрација
Хармонија 1
Хармонија 2
Хармонија 3
Хармонија 4
Пијано МТП
Пијано ВИ
Камерна музика 4 тромбон
Оркестарски делницитромбон
Хорна 4
Џез солфеж 2
Аранжирање 2
Етнокореологија со
народни ора 4
Етнокореолог.со нар.ора 2
Вовед во етнокореологија
2
Архивирање и
дигитализација на
музичкиот фолклор
Етномузикологија
(Народна песна 2)
Семинар по
етномузикологија
Етномузикологија
(Народна песна 4)

10

2

1

1

2

2

2

8

8, 3

80

5

1

0

0

1

1

2

4

9, 2

80

1
2

0
1

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

1
1

8
6

100
50

1

0

0

0

0

0

1

1

10

100

1
6
4
3
9
3
14
2
7
1
5
6
2
2
9
3

0
1
0
1
2
0
0
0
2
0
1
1
0
0
5
2

0
3
3
2
2
2
0
2
2
1
1
1
1
0
2
0

0
0
0
0
1
1
5
0
0
0
0
0
0
0
2
1

1
0
0
0
1
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
3
3
2
4
3
14
2
2
1
1
1
1
0
4
2

8
6
6
6
6,8
6,3
8,2
6,0
6
6
6,0
6,0
6,0
0,0
6.5
8

100
60
75
66,6
57,1
100
100
100
28,6
100
20,0
16,7
50
0
44
66

1

0

0

0

0

1

0

1

9

100

1

0

0

0

0

1

0

9

9

100

1
1
2

0
0
1

0
0
0

0
1
0

8
0
1

0
0
0

0
0
0

1
1
1

8
7,00
8,00

100
100
100

5

0

0

0

0

1

4

5

9.8

7

1

0

1

2

2

1

6

8.5

5

1

3

0

1

0

0

4

6.5

1

0

0

0

0

0

1

1

10.
00

100

1

0

0

0

1

0

0

1

8, 00

100

1

0

0

0

1

0

0

1

8, 00

100

1

0

0

0

0

0

1

1

10,
00

100
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Септемвриска сесија - продолжена 2009
Историја на музиката 1
2
0
Историја на музиката 2
7
5
Историја на музиката 3
1
0
Историја на музиката 4
6
1
Хорско диригирање 2
1
0
Хармонија 1
3
1
Хармонија 2
6
0
Хармонија 3
3
1
Хармонија 4
3
0
Полифонија 1
4
2
Полифонија 2
4
1
Познавање музички
1
1
инстр.

Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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2
0
0
3
0
0
1
0
0
1
3

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
4
1
0
1
0
0
1
3

6
0
0
6,5
7,0
0,0
6,0
0,0
0,0
6
6

100
0
0
66,6
100
0
16,7
0
0
25
75

0

0

0

0

0

0

/

0

5. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ
Опременост на предавални
Опрема
Лаптоп
Лаптоп
Персонален компјутер
Монитор
Циско ИП телефон
ДВД плеер
Камера
LCD проектор
LCD проектор
Печатар Херох
Копер Херох
Џи- Ви – Си мини систем
Циско свич
Дигитално пијано
Полуконцертно пијано
Полуконцертно пијано
Пијанино
Стејџ пијано
Полуконцертно пијано
Пијанино
Пијанино
Пијанино
Тапани со чинели и сталки
Гитарски засилувач
Гитарски засилувач

Тип
Notebook 6720S
FSC ESPRIMO
FSC ESPRIMO P5720
Scenik Vju A 17”
7910G

Намена
кампус – 4
кампус – 4
кампус – 4
кампус – 4
кампус – 4
кампус – 4
Prо 9000
кампус – 4
OPTOMA EP 727
кампус – 4
OPTOMA EP 727
кампус – 4
Phaser 3428
кампус – 4
Centre 4150
кампус – 4
JVC
кампус – 4
3560 48 10/100/1000 POE кампус – 4
Jamaha НП-30
кампус – 4
JamahaGB1(149sm)
кампус – 4
JamahaC2(173cm)
кампус – 4
Jamaha B2 (113cm)
кампус – 4
Jamaha P85 (132cm)
кампус – 4
Jamaha GBIN(149-173 cm) кампус – 4
Jamaha B2(109-130)
кампус – 4
Jamaha P 116
кампус – 4
кампус – 4
кампус – 4
Leni
кампус – 4
Randal
кампус – 4

Број
2
1
27
27
27
1
2
1
1
2
1
4
1
3
2
1
1
1
2
2
1
3
1
1
1

Годишен извештај

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Засилувачи за ел. пијано
Бас засилувач Leni
Бас засилувач
Бела табла 240х120 цм
(магнетно петолиние)
Синтизајзер
Стејџ пијано
Контрабас
Кавал
Тамбура
Тапан
Гајда
Клима
Ресивер
Звучници

Leni
Lajn6

кампус – 4
кампус – 4
кампус – 4
кампус – 4

JamahaMO6
JamahaCp33
Strunal 3/4

кампус – 4
кампус – 4
кампус – 4
кампус – 4
кампус – 4
кампус – 4
кампус – 4
кампус – 4
кампус – 4
кампус – 4

2
1
1
3
1
1
2
3
3
2
2
2
1
1

6. ПРОСТОРНИ  УСЛОВИ  НА ФАКУЛТЕТОТ
Простории каде се одржува наставата
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип од февруари 2009 година е сместен во поранешната зграда на
средното медицинско училиште, на ул. „Борко Талев“ бб во Штип.
Објектот е пренаменет во Факултетот за музичка уметност, на кој е
извршена адаптација и надградба.
Главениот влез на Факултетот се наоѓа на северната страна.
На призмјето, Факултетот располага со:
–– три простории за индивидуална настава по пијано;
–– четири простории за индивидуална настава (боксови) за гудачки и
дувачки инструменти;
–– една просторија за групна настава (џез студии);
–– една просторија на студентски прашања и
–– два санитарни јазла, за мажи и жени со ознаки.
На првиот кат, Факултетот располага со:
–– една концертна сала со огледала;
–– четири простории за индивидуална настава (боксови) за гудачки и
дувачки инструменти;
–– две предавални за групна настава и
–– два санитарни јазла, за мажи и жени со ознаки.
На вториот кат, Факултетот расплага со:
–– шест кабинети за наставници, соработници и административен,
стручен, технички и на нив сличен прсонал со ознаки;
–– еден кабинет за декан со ознаки;
–– две простории, една за секретар и една за технички секретар со
ознаки;
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–– една просторија за остава и друга намена и
–– два санитарни јазла, за мажи и жени со ознаки.
Факултетот располага и со уредена и осветлена дворна површина
оградена со железна ограда со два влеза. Дворната површина е покриена
со бехатон плочки и е наменета за надворешни мали концерти и настапи
со амфитеатрални седишта (трибини) за посетителите на концертите и
настапите на студентите, како и изграден паркинг простор во дворот за
лесни возила.
Реновирање, адаптација и санација на простории
Има потреба од довршување на четирите простории по ударни
инструменти и бас во подрумските простории на Економскиот факултет
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, преку санација на просториите,
ходник и врати (промена на брави). Во просториите има потреба од
набавка на теписони и завеси заради звучна изолација.
За изведување на наставата во трите студиски години во постоечките
простории се обезбедени потребните услови во смисла на нивна опременост
(со инструменти, соодветен мебел, интернет приклучоци и сл).
Препорака
1. Во дворот има потреба да се поставаат доволен број на клупи и
чешма.
2. Над надворешната влезна врата на зградата да се постави кратка
продолжена настрешница од лесен материјал со светол покрив,
заради заштита на влезот од атмосферска вода и снег.
7. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ  (ЗБОРНИЦИ,  КНИГИ)
Литература издадена од наставничкиот кадар на Факултетот
Наставничкиот кадар сè уште нема издадено своја литература учебници и скрипти, но се во фаза на подготовка неколку учебници
и скрипти, кои од наредната учебна година ќе бидат во употреба. За
одвивање на воспитно-образовниеот процес, од страна на секој наставник
на студентите им има наведено соодветна литература.
Објавени зборници
Во моментот на Факултетот нема објавено зборници.
8. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА (ПРОЕКТИ)
Во тековната година на извештајниот период на Факултетот немаше
некоја позначајна најава за негово вклучување во некој од проектите од
Европската унија и сл.
9. ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ
Наставничкиот и соработничкиот кадар во текот на изминатата
учебна 2008/2009 година со свои трудови учестуваше на неколку научни
симпозиуми.
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–– Multiculturalism and application in treatment of musical tradition in the
Republic of Macedonia in 21-st century- Contemporary Intentention in
Education, vol 1, University Ss.Cyril and Methodius-Skopje, p.319-327.
(Phd.Stefanija Leskova-Zelenkovska), 2008.
–– Attitude of the future teaching staff towards the subject music education
in the elementary education. The 5th International Balkan Education and
Science Congress Vol 1.2009 (32-35). Edirne: Trakya University, Faculty
of education, Edirne-Turkey) .(Phd.Stefanija Leskova-Zelenkovska),2009.
10. НОВИ ИЗБОРИ НА НАСТАВНИЧКИ И 
СОРАБОТНИЧКИ КАДАР
Избор/реизбор во звања на наставнички и соработнички кадар
Во извештајниот период на учебната 2009/2010 година на Факултетот
се извшени следниве избори, односно засновале работен однос:
1. проф. м-р Борис Трајнов во звање вонреден професор;
2. м-р Емилија Потевска, во звање доцент;
3. м-р Гоце Гавриловски, во звање доцент;
4. м-р Невенка Трајкова, во звање уметнички соработник (корепетитор);
5. Наташа Трбојевиќ, во звање уметнички соработник (корепетитор),
6. м-р Ленче Насев, во звањето помлад асистент.
7. м-р Владимир Николов од соработничко звање асистент е избран во
наставно-научно звање доцент.
Во тековниот извештаен период по лично барање е ставен во
мирување работниот однос на м-р Бранка Костиќ.
11. ДРУГИ АКТИВНОСТИ
Учество на конгреси, семинари, концерти и сл. на вработени на
Факултетот
Декан, доцент д-р Илчо Јованов
–– Организација на Годишниот концерт на Факултетот за музичка
уметност, јуни 2008, Штип;
–– Орканизација на Летната промотивна турнеја на Универзитетот
„Гоце Делчев’ низ Македонија: Гевгрлија, Штип, Кочани, Струмица,
Кавадарци, Куманово и Дојран;
–– Организација на музичките настапи во „Универзитетски клуб“;
–– Започнување на соработка со „Меѓународна академија“ од Киев,
Украина;
–– Докторира на „Меѓународна академија“ Киев, Украина;
–– Делумна организација на настапот на професори и студенти на
манифестацијата „Денови на македонската музика“ во Виена, Австрија.
Доц. м-р Александар Секуловски
Учество на семинари:
–– Учество на семинар на Биенале на млади уметници Скопје – септември
2008 г.;
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–– Учество на семинар за Балканска музика– Каен, Франција – април
2009 г.;
–– Учество на семинар на Биенале на млади уметници Скопје – септември
2008 г.
Учество на меѓународни фестивали:
–– Концерт со Тони Китановски оркестар – Копенхаген, Данска,
септември 2008;
–– Концерт со Тони Китановски оркестар – Слупск, Полска, септември
2008;
–– Четири концерти со Тони Китановски оркестар – Германија,
септември 2008;
–– Концерт со Тони Китановски квартет – Софија, Бугарија, октомври
2008;
–– Концерт со проект Злуст и Нишка Филхармонија – Ниш, Србија,
ноември 2008;
–– Концерт на Тони Китановски трио – Тирана, Албанија, јануари 2009;
–– Концерт на Тони Китановски трио – Сараевска зима, Сараево, Босна,
–– февруари 2009;
–– Два концерти на Тони Китановски оркестар – Каен, Франција, април
2009;
–– Концерт со Тони Китановски оркестар – Балкан Фивер, Фестивал Виена, Австрија, мај 2009;
–– Два концерти на Тони Китановски оркестар – Германија – јули 2009;
–– Два концерти со Тони Китановски оркестар – Брас Фестивал, Дурам
- Велика Британија, јули 2009;
–– Два концерти на Тони Китановски оркестар – Барбикан Центар,
Лондон - Велика Британија, јули 2009;
–– Концерт со Тони Китановски оркестар – Пиво фест, Белград, Србија,
август 2009;
–– Концерт на Биенале на млади уметници – Скопје, септември 2009;
–– Два концерти со Тони Китановски и Музик прогресив квартет –
Денови на македонска музика, Виена, Австрија, октомври 2009.
Доц. д-р Стефанија Лешкова  
Учество на меѓународни конференции
–– Меѓународна балканска конференција одржана 1-3 октомври во
Едрене, Р.Турција -The 5th International Balkan Education and Science Congress - Trakya University, Faculty of education , Edirne-Turkey.
Трудот „Односот на идниот наставнички кадар кон предметот музичко
образование во одделенската настава“ е објавен во зборникот на
конференцијата
–– Трудот „Предметот музичко образование во основното образование
воведување на деветолетката“ (С..Лешкова&А.Ислам) е во фаза на
печатење во зборникот на Просветно дело – независен меѓународен
во Скопје, 2009.
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–– Претседател на Рецензентска комисија за избор на учебници при
Министерство за образование за предметот Музичко образование за
4-то и 7-мо одделение - мај 2009 г.
–– Член на Рецензентска комисија за мислење за прифаќање на
докторска теза ФМУ-Скопје.

––
––
––
––
––
––

Владимир Јаневски
Концертна активност:
годишен концерт на ФМУ - Штип, јуни - 2009 год.
промотивни концерти со ФМУ – Штип, Струмица, Дојран, Кавадарци,
Куманово, Кочани, Штип, август - 2009 год;
целовечерен концерт во МОБ – Скопје, април – 2009 год (функција:
селектор)
целовечерен концерт на Скопско лето – Скопје, јули – 2009 год.
(функција: селектор)
целовечерен концерт на Охридско лето – Охрид, август – 2009 год
(функција: селектор)
целовечерен концерт Виена - Австрија, октомври – 2009 год.
(функција: селектор).

Истражувачка активност:
–– Етнички предел: Средорек, тема: Традиционални игри, култни места
за играње, традиционални песни, традиционални инструменти,
народна носија, етничка поставеност, лимитрофност (мај 2009 год.);
–– Етнички предел: Дурачка Река, тема: Традиционални игри,
традиционални песни, традиционални инструменти, народна носија,
етничка поставеност, лимитрофност (јуни 2009 год.);
–– Етнички предел: Јуруци - Штипско, тема: Традиционални игри,
традиционални песни, традиционални инструменти, народна носија
(март - април 2009 год.).
Семинари и конференции:
–– Струшка музичка есен, тема: Творештвото на Трајко Прокопиев во
Ансамблот Танец (септември 2009 год) (функција: излагач);
–– Илинденски денови – Битола, Семинар за традиционална музика и
игра (август – 2009 год) (функција: организатор, предавач);
–– Холандија, Хорн – Амстердам, Семинар за традиционална игра
(октомври – 2009 год) (функција: предавач).
Изготвување на програми и прирачници, Биро за развој на
образованието:
–– подготовка на Наставен план и програма за 2 година, средно музичко
образование, профил традициски играч – пејач, предмет: Народно
пеење;
–– подготовка на Наставен план и програма за 2 година, средно музичко
образование, профил традициски играч – пејач, предмет: Репертоар.
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––
––
––
––
––
––
––
––
––

Доц. м-р   Владимир Николов
Концертна активност:
11/2009 Le Grande Nuit du Maghreb: Mustapha Bourgogne, Karim
Ziad & Metropole Orchestra (Концерти во Ротердам, Амстердам –
Холандија , д екември 2009);
06/2009 Films in Concert:Metropole Orchestra (Концерт во Утрехт –
Холандија, 06.11.2009) аранжер;
09/2009 Lilian Vieira: Nunca Mais (Концерт во Ротердам – Холандија,
19. 9. 2009) аранжер;
08-09/2009 Mazzeltov Magogo (Концерти во Ротердам, Амстердам
Холандија, Октомври 2008);
07/2009 Stef Bos: In een ander licht (CD и DVD издание) аранжер
06/2009 Александар Пејовски: Дискреација на мантра (Настап во
МКЦ, Скопје на 28. 6. 2009);
05/2009 Grolsch International Jazz Festival: Art EZ Composition Contest Millennium Jazz Orchestra, Joan Reinders (настапи во Енсхеде,
Холандија на 30 и 31.5.2009);
4/2009 Charles Mingus Tributeж Randy Brecker, Conrad Herwig, Ronnie Cuber (Концерти во Амстердам и Гронинген, Холандија)
1/2009 Gino Vannelli & Magogo Kamerorkest (Концерти во Тилбург –
Холандија во јануари 2009)

Ангеле Михајловски
–– Тековни активности на ФМУ како асистент по предметот Пијано во
учебната 2008/2009 год.
–– Задолжен за ажурирање и соработка со надлежните за уредување на
веб-страницата на ФМУ.
–– Пијано рецитал 10 јуни 2009 год. во Охрид, насловен како „Вечер на
Шуман“
–– Концерт во ФМУ – Скопје, 26 јуни 2009 год.
Доц. м-р Валентина Велковска – Трајановска
–– Струшка музичка есен 2008 - Музиколошка секција, септември
2008, Струга, Македонија, „Присутноста, употребата и улогата на
дрвените дувачки инструменти во оркестарските дела на Томислав
Зографски”
–– 17-та трибина на композитори во Србија, Белград, 19-25 ноември
2008 год
–– Ѕвездин траг - Концерт на „ДММ 2009“, во Скопје
–– The Transfiguration (Преобразување) (за 2 виолини, виола и виолончело, 2006 - нарачано дело од Dartington International Summer School)
Концерт на Диотима квартет од Франција на „Скопско лето 2009“ и
на „ДММ 2008“ во Скопје;
–– Кон карпите (за кларинет, виолина, виолочело, вибрафон и пијано,
2008 - нарачано дело од СОКОМ) Концерт на 17-та трибина на
композитори во Србија, Белград, 2008 год.
–– од јули 2009 - на породилно отсуство
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Доц. м-р Владимир Лазаревски
–– Настап со Камерниот квартет „Новус“ во рамките на Фестивалот
„Денови на македонска музика“ во Скопје, март 2009 година;
–– Член на Меѓународно жири на Државниот музички натпревар во
Белград, Србија, во март 2009 година;
–– Целовечерен рецитал – концертна вечер посветена на композиторот
Паул Хиндемит во Музеј на Град Скопје, Скопје, април 2009 година;
–– Меѓународен музички натпревар „Земјата и луѓето“ во Софија, Р.
Бугарија, во април 2009 година учествуваше Цветан Пијанечки,
студент од класата по обоа на доц. м-р Владимир Лазаревски, кој
освои диплома за одлична изведба и парична награда;
–– Член на Жири комисијата за избор на солисти за концертот на
студентите на музичките факултети со Македонската филхармонија
во Скопје, мај 2009 година;
–– Настап во Москва, Руската федерација во престижниот храм
„Христос Спасителот“ во рамките на фестивалот Денови на
славјанска писменост“ како член на музичкиот квартет „Мјузик
прогресив“ мај 2009 година;
–– Снимање, издавање и промоција на компакт диск на квартетот
„Мјузик Прогресив“ со наслов „Стрим“ во јуни 2009 година, чиј член
е доц. м-р Владимир Лазаревски;
–– Настап на студентите од класата по камерна музика на доц. м-р
Владимир Лазаревски, на Завршниот музички концерт на Факултетот
за музичка уметност во Штип, јуни 2009 година;
–– Одбрана на магистерска труд и здобивање со степен магистер по
бизнис адмнинистрација на Универзитетот „Курт Бош“ од Сион,
Швајцарија и „Њујорк колеџ“ од Солун, Грција, во јули 2009 година;
–– Настап во рамките на фестивалот „Штипско лето“, заедно со
студентите од Класата по обоа и камерна музика и професорката по
флејта, во јули 2009 година;
–– Настапи на промотивните концерти на ФМУ, заедно со своите
студенти од Класата по обоа и камерна музика во Штип, Струмица,
Дојран, Кавадарци, Кочани, во август 2009 година;
–– Избран за стручен соработник по предметот Обоа во средните
музички училишта во Штип и во Тетово, од септември 2009 година;
–– Избран за надворешен член во Стручна комисија задожена за
изготвување на програми во Биро за развој на образованието и
истовремено изготвувач на истите програми за предметите: Камерна
музика за 2 година стручно-музичко образование; Прима виста за 2
година стручно-музичко образование; Водење училишни оркестри за
2 година стручно-музичко образование; Втор инструмент за 2 година
стручно-музичко образование; Оркестар и камерни групи за 1 и 2
одделение основно музичко образование; Обоа за 1 и 2 одделение
основно музичко образование; изготвени во септември 2009 година;
–– Целовечерен рецитал – посветен на славјанските композитори во
престижната Камерна сала Бугарија во Софија, Бугарија, септември
2009 година;
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–– Целовечерен рецитал на меѓународниот фестивал „Интерфест“ во
Битола, октомври 2009 година.
–– Настап во Виена, Австрија во реномираниот Џез клуб „Порги и
Бес“ во рамките на Фестивалот „Чекор преку границата“ посветен
на македонската музика како член на музичкиот квартет „Мјузик
прогресив“ октомври 2009 година.
Доц. м-р Емилија Потевска
–– Август 2008 - солистички концерт во “Mirbach palace” – Братислава,
Р. Словачка во организација на Европска музичка асоцијација;
–– август 2008 – солистички концерт во Рор, Австрија во родната куќа
на Јозеф Хајдн;
–– септември 2008 – диплома за завршени студии и акредитација за
предавање на британскиот IGCSE систем на музички студии од
Универзитетот Кембриџ, Лондон - В. Британија;
–– ноември 2008 – концерт во организација на Францускиот Културен
Центар;
–– февруари 2009 – концерт за пијано 4 раце во Даут-пашин амам;
–– мај 2009 – прва награда и златен медал на Интернационалниот
–– натпревар за пијано и камерна музика „Култура и музика”, Барлета,
Италија;
–– мај 2009 – концерт во “Teatro Marchelo”, Рим, Италија.
М-р Невенка Трајкова (уметнички соработник - корепетитор)
–– Државен натпревар Скопје 3 и 4 март 2009 г.;
–– XVII Меѓународен натпревар Софија „Музиката и земјата” 22 април
2009;
–– Концерт со студентите на проф. Кирил Рибарски во Акад. за музичка
уметност - Штип 31 март 2009;
–– Музичка работилница - Концерт со проф.К ирил Рибарски, проф.
Ванчо Самоников и м-р Зоран Казаков (проф. од Швајцарија);
–– Турнеја на Универзитетот „Гоце Делчев“ низ Македонија 10-16 август
2009 г., настап со маестро Борис Трајанов и Маријан Николовски;
–– Настап на Продукција со студент по обоа во Национална музичка
академија „Панчо Владигеров“ Софија, 23 ноември 2009.
М-р Ленче Насев
–– Учество нa Музичко-научнатa манифестација СТРУШКА МУЗИЧКА
ЕСЕН 11-13 септември 2009, за музичката форма на „SIMFONIETTA
IN ES” Од Томислав Зографски - aналитички белешки, организатор:
Сојуз на композиторите на Македонија;
–– Oбјавeн научен текст во македонскотo стручно музиколошко списание
МУЗИКА, год.12, бр.15, стр.1-158 2009, Скопје во издание на СОКОМ;
Ленче Насев: ЗА МУЗИЧКАТА ФОРМА НА „SIMFONIETTA IN ES”
ОД ТОМИСЛАВ ЗОГРАФСКИ - АНАЛИТИЧКИ БЕЛЕШКИ;
–– Член на Рецензентска комисија за избор на учебници при Министерство
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за образование за предметот Музичко образование за 4-то и 7-мо
одделение, мај 2009 г.
Проф. д-р Милица Шкариќ
Наставна дејност
Во текот на 2009 г. проф. д-р Милица Шкариќ на Факултетот за
музичка уметност ги предаваше предметите Пијано 1, 2, 3 и 4 и Методика
на наставата по пијано 1.
На Педагошкиот факултет таа го предаваше предметот Музички
инструмент 1, 2 и Музички инструмент - пијано (изборен).
Целовечерни концерти
На 7 април 2009 г., Скопје - Концерт посветен на Пол Хиндемит
На 29 септември 2009 г., Софија, Р. Бугарија - Концерт со дела за
обоа и пијано од славјански композитори со обоистот доц. м-р Владимир
Лазаревски.
На 9 октомври 2009 г., Битола, Интернационален фестивал Интерфест
- Концерт со дела за обоа и пијано со обоистот доц. м-р Владимир
Лазаревски.
На 15 декември 2009 г., Скопје - Концерт со дела за баритон и пијано
со баритонот Горан Начевски.
Компакт диск
Во октомври 2009 г. проф. д-р Милица Шкариќ сними компакт диск
со дела за обоа и пијано од славјански композитори, заедно со обоистот
доц. м-р Владимир Лазаревски.
Учебник
Во септември 2009 г. Милица Шкариќ го издаде својот прв учебник
со наслов „Пијано, детски и други музички инструменти“ наменет за
студентите од Педагошкиот факултет при УГД.
Скрипта
Во текот на зимскиот семестар 2009 г., проф. д-р Милица Шкариќ
изработи скрипта со авторизирани предавања по предметот Методика на
наставата по пијано 1, наменет за студентите по пијано на Факултетот за
музичка уметност.
Учество во ТЕМПУС проект
Во текот на учебната 2008/2009 година, проф. д-р Милица Шкариќ
во рамките на ТЕМПУС проектот на УГД ги изработи во програмата
Мудл содржините по предметот Музички инструмент што го предава на
Педагошкиот факултет.
Учество во Комисија за изготовка на наставни програми за
основното музичко образование во Р. Македонија
Во јуни 2009 г., проф. д-р Милица Шкариќ заедно со четиричлен тим
изготви Наставна програма по предметот Пијано за второ одделение за
основните државни музички училишта во Р. Македонија.
Проф. Илија  Пејовски
1. Подготовка за целовечерен авторски концерт со Биг Бендот на
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Софиското радио, Р.Бугарија, диригент Илија Пејовски, закажан за
22. 4. 2009 г., но на барање на организаторот, презакажан за 20. 1.
2010 год,;
2. Подоготовка, три аранжман - инструментација, за настапот на
Хрватскиот младински џез оркестар на Охридско лето и Скопско
лето, 2009 година.
3. Учество во програмата (четири аранжмани за Биг Бенд) на
џезоркестарот при Католичката црква во Келн, Германија.
Научна работа
1. „Рехармонизација“ - подготовка за издавање на научен труд наменет
првенствено за студентите од трета година на Одделот за џез при УГД
-Штип;
2. Клавирски транскрипции - избор на врвни мајстори врвни џез
пијанисти од 20 век (мелографија, транскрипција и адаптација),
наменети за студентите по џез пијано при УГД - Штип;
3. „Мастер пиеце“ - авторски композиции за соло џез пијано - наменети
за студентите по џез пијано при УГД - Штип;
4. „СВЕТЛИНА“ композиција за џез симфониски оркестар - нарачка од
СОКОМ - Македонска филхармонија;
5. подотовка за издавање на трето издавање на научниот труд „Хармонски
основи на џезот“.
Доц. Георги Мицанов, спец.
–– Концерт со студенти од Џез одделот на Факултетот во Кочани и
Штип, мај 2009 година;
–– презентеција на Универзитетот ,,Гоце Делчев“ во Гевгелија, Кочани,
Дојран, Струмица, Кавадарци, Куманово и Штип од 10. 8. - 17.8 2009
година;
–– концерт на Светиниколско културно лето во август 2009 година;
–– концерт на Кавадаречка културна есен – Кавадарци, со студенти од
Џез оддел на Факултетот;
–– џез концерт на Гоце Мицанов - Интерфест, Битола, 8.10.2009 година;
–– концерт со Венко Серафимовски, Велес 8. 9. 2009 година;
–– нови композиции за потребите на ФМУ што се свират на концертите
на студентите;
–– настапи во повеќе клубови низ Македонија.
Доц. м-р Татјана Џорлева
–– Настап на годишнината од отворањето на ФМУ – Штип, 2008;
–– солистички концерт во Р. Хрватска 2008;
–– концерт во организација на Францускиот културен центар - ноември
2008;
–– концерт за пијано 4 раце во Даут пашин аман, февруари 2009;
–– прва награда и златен медал на Интернационалниот натпревар за
пијано и камерна музика „Култура и музика”, Барлета, Италија,
февруари 2009;
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––
––
––
––
––
––

––
––
––
––
––
––

концерт во „Театро Марцхело”, Рим, Италија - мај 2009;
концерт во Сплит, Р. Хрватска;
концерт за дуо пијано во Охрид - октомври 2009;
концерт за дуо пијано во Штип - октомври 2009;
концерт за дуо пијано во Скопјe;
настап на „Шопенова вечер” во организација на Француски културен
центар.
Доц. Антонијо Китановски
Концертна турнеја
Виена, Порги и Бес, Тони Китановски џез оркестар Виена, Порги и
Бес октомври 2009;
Виена, Порги и Бес Тони Китановски и Черкези оркестар, јули 2009;
Лондон, Блазе интернационален фестивал, Барбикан Хол - Дурам,
Интернационален фестивал (два концерта), јули 2009;
ББЦ радио, Лондон, настап во живо од студиото на ББЦ - Штутгарт,
Грменија, Тони Китановски и Черкези, јули 2009;
Каен, Денови на македонската култура во Нормандија, два настапа со
Черкези оркестар и еднонеделна мастер класа по гитара, април 2009;
Штутгарт, Лајпциг, Магдебург, Франкфурт, Копенхаген, Слупск со
Черкези оркестар, октомври 2008.
Доц. м-р Маријан Јанкоски
Остварени проекти во периодот 2008-2009 година

Албум:
–– „Разбој“ (2008) – со Драган Даутовски квартет
ТВ емисии:
–– „Незаборав“ (МТВ1) – емисија посветена за Тоше Проески (2008)
–– „Неделно попладне“ (ТВ Ирис, Штип) – тема: Застапеноста на
народните инструменти помеѓу студентите (2008)
–– „ТВ дуел“ со Александар Чомовски (А2 телевизија) – тема:
Современите ставови за музичкиот фолклор во Р. Македонија (2009)
Научноистражувачка работа:
–– „Примената на народните музички инструменти во одделенската
настава“ (одбрана на магистерски испит, 2009)
Тековни проекти:
–– Музичка форма „Портал“
–– „Вокални напеви од вевчанскиот крај“ (истражување, мелографија,
обработка)
–– „Традиционални инструментални мелодии за народни инструменти
кавал, тамбура, гајда“ (мелографија)
Настапи:
–– Актерот на Европа (Ресен, 2008)
–– Денови на словенската писменост (Охрид, 2008)
–– Годишен концерт на Факултетот за музичка уметност (Штип, 2008)
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–– Саем за образование и кариера (Скопје, 2008)
–– „Денови на македонска музика“ – премиерна изведба со Македонска
филхармонија (Скопје, 2009)
–– Годишен концерт на Факултетот за музичка уметност (Штип, 2009)
–– Патронат на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип – премиерна
изведба (Штип, 2009)
–– „Есенски музички свечености“ – светска премиера на композицијата
Alone (Сам, 1997) од македонскиот композитор Гоце Коларовски
(редакција за кавал, 2009) (Скопје, 2009)
Концерти:
–– Целовечерен концерт со музичката форма „Портал“ во Домот на
културата Марко Цепенков во Прилеп (Прилеп, 2008)
–– Целодневен концерт во салата на Прокредит банка во Свети Николе
(Свети Николе, 2008)
–– Целовечерен концерт во Куршумли ан со „Драган Даутовски квартет“
(Скопје, 2008)
–– Целовечерен концерт на Скопската тврдина Кале со „Драган Даутовски
квартет“ (Скопје, 2008)
Семинари:
–– Учество на семинар во Скопје. Тема: „Современиот пристап на
инструментот кавал“, предводен од бугарскиот уметник на кавал
Теодосиј Спасов (Скопје, 2009)
Доц. м-р Гоце Гавриловски
–– Скрипта по предметот „Познавање на музички инструменти”- во тек
–– Трудови поврзани со предвидената програма за студиско образование и
научноистражувачка работа на студентите - во тек
–– Нарачка на композиција за Соком- 2009 год за „Денови на македонска
музика”- 2009 -„Сонорни ефекти”- за обоа и пијано
–– Нарачка на композиција за Соком- 2010 год за „Денови на македонска
музика ”- 2010 „Токатни варијанти” - за 4 - рачно пијано - во тек
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
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Проф. м-р Кирил Рибарски
Настап во чест на Мајка Тереза во МАНУ со ТВ пренос 5. 9. 2008;
Концерт во Пустец, Албанија, 6. 9. 2008;
Прослава во Македонската абасада, Тирана, 8. 9. 2008;
Рецитал во Национална опера и балет, Тирана, 9. 9. 2008;
Рецитал на Интернационалниот фестивал во Драч, Албанија со ТВ
пренос, 10. 9. 2008;
Рецитал во фабриката „Simens” Берлин, Германија;
Рецитал на „Фестивал Приштина“ Косово 28.10. 2008;
Настап на промоција на книга за КУД Македонка, Штип 7. 11. 2008;
Велигденски концерт во Пионерски дом, Штип 16.4. 2009;
Настап на меморијалниот концерт на Санда Бикова 22. 05. 2009;
Концерт ,,Тромбон и оргули”, Виена, Австрија 10. 5. 2009;
Рецитал на Фестивалот „Concerti di Primavera” во Аричиа, Рим, 7. 6.
2009;
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––
––
––
––

Рецитал на Фестивалот “Nancyphonies” во Нанси, Франција, 9. 7. 2009;
Рецитал на „Julitafestivalen” во Катринехолм, Шведска, 12. 7. 2009;
Гала концерт на Кумановско лето, 17. 7. 2009;
Рецитал на Фестивалот „Estate musicale di Gressoney”, Италија, 5. 8.
2009.

Педагошка   активност
–– Тромбонистот Филип Стевановски освои втора награда во дисциплината
-тромбон;
–– Тубистот Виктор Карапанџов освои трета награда за Туба;
–– Двајцата студенти од Факултетот приредија самостојни рецитали во
салата на ФМУ во Штип, а настапија како солисти и како членови на
камерните состави и џез ансамбли на бројните концерти организирани
во рамките на факултетот во Штип, Куманово, Скопје, Кочани,
Дојран, Гевгелија, како и на фестивалите: Светиниколско културно
лето и Интернационалниот фестивал 18. Интрефест – Битола.
–– Како резултат на интернационалната концертна кариера и педагошка
активност во земјава и во странство, одржал мастеркласи: на
Универзитетот во Шангај; Конзерваториумот П.И.Чајковски во
Москава, во Ст.Петерсбург, Виена, Ротердам, Валенсија, Бело
Хоризонте, Гринзборо, Сесари, Тирана, Дубровник, Астана, Истанбул
и др.
–– Избран е за визитнинг-професор – ментор за постдипломски студии
на ФМУ во Скопје и на Музичката академија во Приштина, Косово.
Горанчо Ангелов - стручњак од практиката на Одделот за
етнокореологија
–– Настап со студентите по повод патрониот празник на Универзитетот
„Гоце Делчев“ (март 2009);
–– Настап со студентите на „Саемот на образование“ (април 2009);
–– Концерт со студентите во Делчево (мај 2009);
–– Настап со студентите на семинар во Прилеп, одржан како дел од
Меѓународниот фестивал за народни инструменти „Пеце Атанасовски“
на тема „Проблемите во изворното пеење и свирење и нивно решавање“
(мај, 2009);
–– Настап како инструменталист на гајда во Крива Паланка на
манифестацијата „Топол културен бран“ (јули 2009);
–– Концертни активности со ФМУ за промоција на УГД во Гевгелија,
Куманово, Кочани, Струмица, Дојран, Штип (август 2009);
–– Подготвување на студентите за претставување на ФМУ со презентирање
на македонската традиционална музика во Австрија (Октомври 2009);
–– Настап со студентите на отварањето на манифестацијата „Пастрамајлијада“ во Штип (ноември, 2009),
–– Учество во подготвка на проектот за Детски ансамбал за традиционална
музика и игра (октомври 2009),

225

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

–– Член на Стручно жири на фестивалот за пеајчи аматери „Профест“ во
Пробиштип (ноември 2009),
–– Теренско истражување за изработката на музичкиот инструмент
ќемене и неговата примена во музичката традиција во Македонија
(2009).
Асистент Христо Стојановски
–– Назначен како предавач по предметот Информатика на Факултетот за
музичка уметност, спроведување на настава, изработка и спроведување
на тестирања по истиот предмет.
–– Назначен од ФМУ за одговорно лице за прием, монтажа и работа врз
опремата за озвучување, како во салата на Економски факултет, така
и на ФМУ.
–– Идејни решенија и разработка на план за изработка на Дигитално
тонско студио за потребите на ФМУ, како и спроведување на настава
од областа на аудио и видео продукцијата.
–– Во тек е завршната фаза од постдипломските студии.
–– Во подготовка е печатење на рецензирана книга од областа на
методиката и историјата на пијанизмот на дваесеттиот век.
–– Во подготовка е уште една книга за пијаното и пијанистичката техника.
–– Изработена е скрипта која треба да биде за студентите по пијано на
МТП.
–– Обука за звучна надсинхронизација на телевизиска програма во А1
телевизија.
–– Промовирање на новата опрема за озвучување на новогодишниот
концерт во салата на Економскиот факултет.
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XVI.4. ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА
1. Структура - број на вработени: наставници, соработници и
административен кадар
бр.

Презиме и име

Звање

1
2
3.
4
5
6
7
8
9
10
11

Гичев Владо
Атанасова - Пачемска Татјана
Мартиновска Цвета
Горачинова Илиева Лидија
Сашо Коцески
Наташа Коцеска
Стојановиќ Игор
Здравев Зоран
Делипетров Благој
Милева Александра
Матраковска Цветанка

Вонр. проф.
Доцент
Вон. проф.
Доцент
Доцент
Доцент
Асистент
Асистент
Асистент
Асистент
Асистент
Помлад асистент

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
36
37
38
39
40
41
42

Чекеровски Тодор
Димов Горги
Златановска Билјана
Максимова Наташа
Крстев Александар
Јовановски Влатко
Џидров Марјан
Лазарова Лимонка
Николовска Марија
Пачемска Сања
Буралиева Јасмина
Гелева Елена
Пунчева Магдалена
Нинослав Марина
Пехчевски Јован
Аристотел Тентов
Антовски Љупчо
Кирова Снежана
Крсте Илиев
Даскаловска Нина
Рендевски Стојан
Стојанов Трајче
Шутева Габриела

Помлад асистент
Помлад асистент
Асистент
Помлад асистент
Помлад асистент
Помлад асистент
Помлад асистент
Помлад асистент
Лаборант
Лаборант
Лаборант
Лаборант
Насл. доц.
Насл. доц.
Насл. доц.
Вон. проф.
Доцент
Лектор
Пом. лектор
Пом. лектор
Вонр. проф.
Асистент
Тех. секретар

13

43

Кокаланов Васко

Пост.
раб.
однос
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

Дог
овор

√
√
√
√
√
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44

Ѓеоргиева Никица
Валентина Давчева

45

Тоше Симоновски

46
47
48
49
50
51

Лазарова Олгица
Димитрова Ленче
Љуботенски Васил
Стојчев Слободан
Панов Вене
Мартиновски Тони

Секретар
Референт за
студентски
прашања
Економ, курир,
возач
Хигиеничар
Хигиеничар
Чувар
Чувар
Чувар
Чувар

√
√
√
√
√
√
√
√
√

2. ОРГАНИЗАЦИОНА  ПОСТАВЕНОСТ
Во состав на Факултет за информатика влегуваат следниве катедри:
1.
2.
3.
4.
5.

Катедра за софтверско инженерство
Катедра за компјутерско инженерство
Катедра за математика
Катедра за информациони системи
Катедра за пресметковна наука и пресметковно инженерство

Поради неисполнување на условите за формирање институти и
катедри во учебната 2008/09 година (недоволен број на наставници),
нивната функција ја извршуваше Наставно-научниот совет.
3.   ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИТЕ СЕДНИЦИ НА НАСТАВНОНАУЧНИОТ СОВЕТ

-

1. Трета редовна седница на Наставно-научен совет
Одржана на 17. 3. 2008 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки
Одлука за организација на наставата за вонредни студенти;
Одлука за утврдување модел на колоквиум;
Предлог-одлука за запишување на студенти во прва година во
учебната 2008/09 година на Факултетот за информатика.
2. Четврта редовна седница на Наставно-научен совет
Одржана на 9. 4. 2008 год.
Записник
Дневен ред
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-

-

-

-

Одлуки
Одлука за утврдување на предлог-кандидат за декан на Факултетот за
информатика.
3. Петта редовна седница на Наставно-научен совет
Одржана на 11. 6. 2008 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки
Предлог-одлука за избор на продекан на Факултетот за информатика;
Одлука за распишување на Конкурс за избор на асистент во областа
информациони системи и програмирање;
Одлука за утврдување термини за одржување на испитите.
4. Шеста редовна седница на Наставно-научен совет
Одржана на 1. 7. 2008 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки
Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на Александра
Милева во асистент;
Одлука за формирање Конкурсна комисија за упис на студенти во
учебната 2008/09 година на Факултетот за информатика;
Одлука за упис на студенти на дисперзираните студии на Факултетот
за информатика во Струмица;
Одлука за формирање на Рецензентска комисија за учебникот
„Дигитална логика“ од доц. д-р Цвета Мартиновска.
5. Седма редовна седница на Наставно-научен совет
Одржана на 21. 8. 2008 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки
Одлука за печатење на учебникот „Дигитална логика“ од доц. д-р
Цвета Мартиновска, по предлог на Рецензентска комисија: доц. д-р
Иван Кралевски и вон. проф. Зоран Гацовски;
Одлука за распишување на Конкурс за избор на два соработника по
група предмети од математика и два соработника по група предмети
од информатика;
Одлука за распишување на Конкурс за избор на вон. проф. на
предметот Нумерички методи;
Одлука за распоредот на датумите за испитите на Факултетот за
информатика во септемвриска испитна сесија;
Одлука за изработка на распоредот на часови за зимскиот семестар
во учебната 2008/09 година;
Одлука за изработка на студиска програма за постдипломски –
магистерски и докторски студии.
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6. Осма редовна седница на Наставно-научен совет
Одржана на 5. 9. 2008 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки
Одлука за распишување на Конкурс за избор на асистент по групата
предмети од информатички технологии;
Предлог-одлука за изработка на студиска програма за постдипломски
студии-магистерски и докторски студии.
7. Деветта редовна седница на Наставно-научен совет
Одржана на 6. 10. 2008 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки
Одлука за избор на м-р Александра Милева во асистент;
Предлог-одлука за распишување на Конкурс за избор на асистент по
група предмети од информатички технологии;
Предлог-одлука за распишување на Конкурс за избор на лаборант на
Факултетот за информатика при Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип;
Одлука за распоред на испити во продолжена септемвриска испитна
сесија;
Одлука за доставување на една и две години од втор циклус на студии;
Одлука за отсуство на м-р Благој Делипетров од 13.10 до 12.12.2008
година.
8. Десетта редовна седница на Наставно-научен совет
Одржана на 13. 10. 2008 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки
Предлог-одлука за распишување Конкурс за двајца асистенти на група
предмети од информатички технологии и еден асистент и еден помлад
асистент по предметите Електроника и Основи на електротехника;
Предлог-одлука за распишување на Конкурс за еден лаборант на група
предмети Математика на Факултетот за информатика;
Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на асистент на
Интернет технологии.
9. Единаесетта редовна седница на Наставно-научен совет
Одржана на 27. 10. 2008 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки
Одлука за усвојување на програмата 3+1+1 за прв и втор циклус на
студии.

Годишен извештај
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10. Дванаесетта редовна седница на Наставно-научен совет
Одржана на 10. 11. 2008 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки
Одлука за Наставна програма на втор циклус на студии;
Одлука за формирање рецензентски комисии за тројца асистенти на
група предмети од информатички технологии;
Одлука за формирање рецензентски комисии за еден асистент и
еден помлад асистент по предметите Електроника и Основи на
електротехника;
Одлука за усвојување на Правилникот на Факултетот за информатика;
Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден вонреден
професор на предметите Нумерички методи и Програмирање.
11. Тринаесетта редовна седница на Наставно-научен совет
Одржана на 26. 11. 2008 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки
Одлука за избор на асистент по група предмети од областа
информатички технологии по објавен реферат во „Универзитетски
билтен“ бр. 12 на 27 октомври 2008 година;
Барање за донесување Одлука од Ректорска управа за отсуство на
м-р Сања Пановска во траење од 3 години.
12. Четиринаесетта редовна седница на Наставно-научен совет
Одржана на 17. 12. 2008 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки
Одлука за избор на асистентот м-р Благој Делипетров по група
предмети од областа информатички технологии, по објавен реферат
во „Универзитетски билтен“ бр. 13 од 27 ноември 2008 година;
Одлука за избор на м-р Тодор Чекеровски во помлад асистент по
група предмети од областа информатички технологии и Основи на
електротехника, по објавен реферат во „Универзитетски билтен“ бр.
13 од 27 ноември 2008 г.;
Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на еден вон.
проф. по предметите Нумерички методи и Програмирање, по огласот
во весникот „Дневник“, излезен на 27 ноември 2008 година;
Одлука за усвојување на Годишниот извештај од научноистражувачките
проекти од МОН;
Одлука за одобрување на Барањето поднесено од страна на м-р
Александра Милева за отсуство во траење од 25 до 27 февруари и
одобрување на 15.000 денари од средствата од Фондот на Факултетот
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за информатика, наменет за конференции и семинари;
Одлука за набавка на стручна литература за потребите на Факултетот
за информатика од Фондот доделен на Факултетот за информатика;
Одлука за одобрување на Барањето поднесено од страна на Васко
Кокаланов за отсуство во траење од 15 дена во првиот квартал на
2009 година;
Одлука за одобрување на Барањето поднесено од страна на Владо
Гичев за отсуство во траење од 15 дена во првиот квартал на 2009
година;
Одлука за одобрување на Барањето поднесено од страна на Горги
Димов за отсуство во траење од 5 дена во текот на април;
Одлука за прифаќање на иницијативите за предвремен избор во звање
вон. проф. на доц. д-р Цвета Мартиновска.
13. Петнаесетта редовна седница на Наставно-научен совет
Одржана на 18. 2. 2009 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки
Одлука за избор на Никица Георгиева - дипломиран правник за
секретар на Факултетот за информатика;
Одлука за формирање на Дисциплинска комисија;
Одлука за усвојување на Извештајот за работа на Факултетот за
информатика во учебната 2007/08 година;
Одлука за ангажирање на професори и асистенти од другите
факултети при Универзитетот „Гоце Делчев“;
Предлог-одлука за распишување Конкурс за избор на вонреден
професор по Информатика на Факултетот за информатика;
Одлука за избор на вонреден професор по група предмети од областа
информатички технологии, по објавен реферат во „Универзитетски
билтен“ број 15 од 2 февруари 2009 година;
Одлука за одредување на бројот на студенти за запишување во
учебната 2009/2010 година.
14. Шеснаесетта редовна седница на Наставно-научен совет
Одржана на 30. 3. 2009 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки
Одлука за утврдување на број на студенти за упис во вториот циклус
на студии;
Одлука за замена на член на Сенат;
Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден
вонреден професор за наставно-научна област информатика, објавен
во дневниот весник „Дневник“ на 11.3.2009 година;
Одлука за студенти од Факултетот за информатика кои ќе одат на

Годишен извештај
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натпревари од повеќе научни дисциплини, по покана од „Електријада
2009“ што ќе се одржи од 2 до 7 мај 2009 година во Будва, Црна Гора;
Одлука за изработка на презентација за Факултетот за информатика
на саем;
Одлука за приоритети за стипендии за докторанди;
Одлука за следење на тендери;
Одлука за изработка на Правилник за програмите за студирањето;
Одлука за одобрување отсуство на Благој Делипетров од 20 до 24
април.
15. Седумнаесетта редовна седница на Наставно-научен совет
Одржана на 24. 6. 2009 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки
Одлука за одобрување на барањето за отсуство на м-р Благој
Делипетров во траење од 19.6.2009 година до 29.6.2009 година и
плаќање на котизацијата за учеството на 31. Интернационална
конференција „Information technology interfaces“;
Одлука за одобрување на Барањето за отсуство на д-р Владо Гичев во
траење од 1.9.2009 година до 4.9.2009 година;
Одлука за формирање на Комисија од Факултетот за информатика за
упис на студенти во учебната 2009/10 година;
Одлука за одобрување на Барањето за отсуство на м-р Горги Димов;
Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден насловен доцент
на Факултетот за информатика;
Одлука за распишување на Конкурс за избор на двајца наставници во
сите наставно- научни звања на Факултетот за информатика.
16. Осумнаесетта редовна седница на Наставно-научен совет
Одржана на 1. 7. 2009 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки
Одлука за додавање на изборни предмети и прераспределба на
фондот на часови во студиската програма на додипломски студии на
Факултетот за информатика;
Одлука за ангажирање на професор за предметите Интернет
програмирање и Оперативни системи;
Одлука за ангажирање професор по предметите Микропроцесори и
Компјутерски мрежи;
Одлука за ангажирање професор по предметот Развивање на
информациони системи;
Одлука за условување на предмети.
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17. Деветнаесетта редовна седница на Наставно-научен совет
Одржана на 12. 8. 2009 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки
Одлука за давање согласност за стипендирање на докторандите Горги
Димов и Тодор Чекеровски;
Одлука за одобрување отсуство и исплаќање на средства на
м-р Александра Милева, м-р Наташа Максимова, м-р Билјана
Златановска, м-р Васко Кокаланов, д-р Лидија Горачинова-Илиева
и д-р Цвета Мартиновска од Фондот на Факултетот за информатика,
наменет за конференции и семинари;
Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на двајца
наставници во сите звања за наставно-научна област софтверско
инженерство, објавен во дневниот весник „Дневник“ на ден 4.7.2009
година;
Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден
наставник во насловно звање доцент за наставно-научна област
информациони системи, објавен во дневниот весник „Дневник“ на
ден 4.7.2009 година;
Одлука за распишување Конкурс за 5 волонтери на Факултетот за
информатика;
Одлука за промена на Одлуката за број на студенти за упис во вториот
циклус на студии.
18. Дваесетта редовна седница на Наставно-научен совет
Одржана на 4. 9. 2009 год.
Записник
Дневен ред
Одлуки
Донесување Одлука за распишување на Конкурс за еден наставник во
сите звања од наставно- научната област информатика;
Донесување Одлука за покриеност на наставата на Факултетот за
информатика;
Барање отсуство на м-р Благој Делипетров.

Годишен извештај
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Вкупно
положиле

%
положени

Оценки

Просечна
оценка

Февруарска сесија / 2009
Електротехника
ООП
Електроника
Математика 1
Е - општество
Веројатност и статистика
Математика 2
Основи на програмирање
Англиски јазик
Линеарна алгебра
Оперативни системи
Софтверски процеси
Структури на податоци и
алгорит.
Дигитална логика
Априлска сесија / 2009
Електротехника
Дигитална логика
Е- општество
Математика 2
Софтверски процеси
Оперативни системи
ООП
Структури на податоци и
алгорит.
Англиски јазик
Основи на програмирање
Линеарна алгебра
Веројатност и статистика
Математика 1
Јунска сесија / 2009
Архитектура на
компјутери

Вкупно
пријавено
студенти

Предмет
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Линеарна алгебра
Моделирање и симулации
Бази на податоци
ООП
Математика 1
Е- општество
Оперативни системи
Дигитална логика
Математика 2
Софтверски процеси
Електроника
Теорија на информации
Електротехника
Основи на програмирање
Септемвриска сесија /2009
Англиски јазик 1
Англиски јазик 2
Електроника
Нумерички методи
Основи на програмирање
Електротехника
Јунска сесија /2008
Основи на програмирање
Е- општество
Германски јазик
ООП
Линеарна алгебра
Е - општество
Електротехника
Електроника
Англиски јазик
Математика 2
Математика 1
Февруарска сесија /2008
Математика 1
Основи на програмирање
Е- општество
Електротехника
Септемвриска сесија / 2008
ООП
Основи на програмирање
Е- општество
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3
4
0
3
34
4
0
35
11
18
1

2 1
0 0
0 0
4 0
11 16
0 0
4 0
30 24
44 46
15 2

0
0
1
0
10
0
0
28
37
9

11
11
1
14
101
11
9
162
140
67
13

6.9
6.3
10
6.7
7.4
6.3
6.8
7.7
8.7
7.3

67
16
0
89
42
9
10
9
0
35
57

194
43
16
17

49 41 17
19 4 0
7 3 2
13 4 0

7
0
1
0

9
0
0
0

123
23
13
17

7.0
6.1
6.7
6.2

37
47
19
0

113
36
5

18
27
1

0
0
0

1
0
0

27
30
1

6.6
6.1
6

77
17
80

3
2
0

5
1
0
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Англиски јазик
7
0
Математика 1
23
3
Математика 2
66
5
Линеарна алгебра
51
10
Електротехника
6
3
Електроника
18
9
Септемвриска продолжена сесија / 2008
Линеарна алгебра
9
2
Математика 1
2
0
Математика 2
21
4
Електроника
0
Електротехника
0
Основи на програмирање
3
0
ООП
32
8
Ноемвриска сесија / 2008
ООП
45
9
Математика 1
8
2
Основи на програмирање
4
0
Е- општество
3
2
Математика 2
17
7
Линеарна алгебра
15
4

0
1
3
3
0
1

1
0
3
1
0
0

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

2
4
11
14
3
10

9
6.2
6.8
6.3
6
6.1

72
83
84
73
50
45

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
0
5

0
2

0
0

0
0

0
0

0
10

6
0
6.2
0
0
0
6.2

100
69

5
0
0
0
1
0

2
0
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

16
2
1
3
8
4

6.5
6
8
6.6
6.1
6

65
75
75
0
63
73

100
76

5.    ТЕХНИЧКА   ОПРЕМЕНОСТ
Р.б.
Опрема
Тип
1
Мал преносен компјутер Hp 2133
(лап-топ)
9
TV - LCD LG 42”
LG 42”
10
FSC ESPRIMO
Персонален компјутер
P5720
11
Монитор
Scenik Vju A 17”
12
Циско ИП телефон
7911G
13
Scenikvju LCD
Монитор
19”
14
Фотоапарат
Canon pc1263
15
LCD проектор OPTOMA EP OPTOMA EP 727
727
16
LCD проектор (подвижни)
17
Мекинтош (мултимедијален Мац 20”
компјутер)
18
Фотокопир Хеrох
Centre 4150

Намена
Кампус – 2

Број
1

Кампус – 2
Кампус – 2

2
186

Кампус – 2
Кампус – 2
Кампус – 2

165
23
21

Кампус – 2
Кампус – 2

1
4

Кампус – 2
Кампус – 2

3
23

Кампус – 2

1
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19

FS ESPRIMO
В6505
Преносен компјутер /лаптоп Hp
Katalist 3560 48
Свич Циско
10/100/1000 RoE
+ 4 SFP
SERVUD (Radio
Ресивер
EON PAS)
Звучници
SKAJTRONIK
Печатач
Херох 3428
Преносен компјутер /лаптоп

12
20
21
22
23

Кампус – 2

3

Кампус – 2
Кампус – 2

4
1

Кампус – 2

1

Кампус – 2
Кампус – 2

1
2

6. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ  
За изведување на студиската програма се обезбедени во потполност
инфраструктурните параметри, просторни, техничко-технолошки,
лабораториски и други ресурси кои се неопходни за реализација на
наставата. Наставата се изведува во согласност со препораките на
акредитационата комисија во амфитеатри, училници и специјализирани
компјутерски лаборатории. За секој студент е обезбедено соодветно
место во лабораториите, училниците и амфитеатрите.
Вкупна бруто површина
Р.б.
1.

2

Просторија
Амфитеатри

Предавални

ознака

Бр. на
места

А

1

П1

1

П2
КЛ1
3.

Компјутерски
лаборатории

1

КЛ2
КЛ3
КЛ4

4.
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Б1
Б2

1

м2

Каде се наоѓа просторијата
ЕФ - Кампус 4 - Универзитет
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Кампус 2 - Универзитет „Гоце
Делчев“ -Штип
Кампус 1 - Универзитет „Гоце
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5.

Читалници

6.
Сали
Вкупен број места
Вкупна нето површина

Ч1
С1

1
/

Кампус 1 - Универзитет „Гоце
Делчев“ -Штип

Во тек на академската 2008/2009 г. Факултетот за информатика, во
рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“, изврши целосно адаптирање
на првиот кат од објектот, со тоа што е направено нова училница, а во
тек е опремување на универзитетска книжарница, со цел подобрување на
условите за работа и квалитетот на наставата. Започната е и адаптацијата
на третиот кат од објектот, со реновирање на канцеларии и училници за
подобра организираност на Факултетот за информатика.
7. ИЗДАВАЧКА  ДЕЈНОСТ
Предметите од студиската програма се покриени со соодветни
учебници, скрипти и авторизирани предавања, кои се во согласност
со Правилникот за остварување на издавачка дејност во рамките
на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип и истите се доставуваат до
постоечките универзитетски книжарници.
8. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА  РАБОТА
Освен наставната дејност, наставничкиот кадар на Факултетот
се занимава со научна и апликативна дејност. Во тек се еден ТЕМПУС
проект, еден билатерален проект со Р. Турција и еден со Н.Р. Кина. Исто
така, имаме преговори со фирми од стопанството, за кои ќе работиме
апликативни проекти.
9. ОБЈАВЕНИ   ТРУДОВИ
Цвета Мартиновска
1. Martinovska Cveta (2009) Conceptual Clustering of Data from Thyroid
Database. ETAI, Ohrid.
Влатко Јовановски
1. Jovanovski Vlatko, Solza Grceva, Zoran Zdravev, Blended (Hybrid)
Learning Approach in Higher Education, 6th International Conference on
Informatics, Educational Technology and Media in Education, Sombor,
2009.
2. Zoran Zdravev, Goce Bogatinov, Vlatko Jovanovski, Jordan Tikvesanski, Software services for informational system in an Integrated University, 6th International Conference on Informatics, Educational Technology and Media in Education, Sombor, 2009.
3. Jovanovski Vlatko,   Application of Information Technology in the
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Realization of Teaching in Primary School, IV International Scientific
Conference of Contemporary Intension in Education, Vol. 2, Ohrid, 2008.
4. Jovanovski Vlatko, Gorgi Dimov, Hidrogeological Characteristics of the
Watersuplie Sites Fortuna, Shtip Lake and ARM, First Congres of Geologists in R. Macedonia, Ohrid 2008.
5. Горги Димов, Влатко Јовановски, Современи инженерско-геолошки
процеси и појави во околината на Охридско Езеро, I конгрес на
геолозите на Република Македонија, Охрид 2008.
Наташа Максимова
1. Mihova Marija, Maksimova Natasha, Zaneta Popevska “An algorithm
for calculating multi-state network reliability with arbitrary capacities of
the links” - Fourth International Bulgarian-Greek ConferenceComputer
Science’2008 (170-175).
2. Mihova Marija, Maksimova Natasha, Kjiro Gjorgiev “ Optimal improving of network reliability of the improved network” - IV CONGRESS of
the Mathematicians of Republic of Macedonia (in print).
3. Mihova Marija, Maksimova Natasha “Multi-state two terminal network
reliability estimation using minimal path vectors of the sub networks”85 YEARS OF PROFESSOR BLAGOJ POPOV LIFE-Ohrid,2008“ (in
print).
Игор Стојановиќ
1. I. Stojanovic, S. Bogdanova and M. Bogdanov, “Retrieving Images Using Content-Based Search and Progressive Wavelet Correlation”, ICEST2008, pp. 121-124, Nis, Serbia, June 25-27, 2008.
2. I. Stojanovic, S. Bogdanova and M. Bogdanov, “Retrieving Images Using Content-Based Followed by Pixel-Based Search”, 15th International
Conference on Systems, Signals and Image Processing, pp. 271-274,
Bratislava, Slovak Republic, June 25–28, 2008.
Александра Милева
1. Markovski S., Mileva A. (2009): “Generating huge quasigroups from
small non-linear bijections via extended Feistel network”, Quasigroups
and related systems, 17, pp.91-106.
2. Markovski S., Mileva A. (2008): “NaSHA”, Submission to NIST.
3. Mileva A., Markovski S. (2008):” Correlation matrices and prop ratio
tables for quasigroups of order 4”, Proceedings of the 6th International
Conference for Informatics and Information Technology (CIIT 2008), Bitola, February 2008, pp. 17-22.
4. Mileva A., Dimitrova V. (2009): “Quasigroups constructed from complete mappings of a group ”, Contributions, Sec. Math. Tech. Sci., MANU
(in print).
5. Mileva A. (2009): “Analysis of some Quasigroup transformations as
Boolean Functions”, MASSEE International Congress on Mathematics
MICOM 2009, 16-20 September, Ohrid.
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6. Mileva A., Markovski S. (2009):” Quasigroups String Transformations
and Hash Function Design. A Case Study: The NaSHA Hash Function”,
ICT Innovations conference 2009, Ohrid.
Васко Кокаланов
1. В. Кокаланов, В. Шешов: „Нумеричка симулација на Абсорпциони
гранични услови“.
Горги Димов
1. Горги Димов, Влатко Јовановски, Современи инженерско-геолошки
процеси и појави во околината на Охридско Езеро, I конгрес на
геолозите на Република Македонија, Охрид, 2008.
2. Jovanovski Vlatko, Gorgi Dimov, Hidrogeological Characteristics of the
Watersuplie Sites Fortuna, Shtip Lake and ARM, First Congres of Geologists in R. Macedonia, Ohrid 2008.
Александар Крстев
1. „Математичко моделирање, програмирање на затворени циклуси на
минералната технологија“, магистерски труд, 2008 – УГД-ФРГПШтип.
2. Processing methods for producing lead and elemental sulfur of synthetic
mixures, 2009 Romania
Blagoj GOLOMEOV,
Faculty of natural & technical sciences, UGD – Shtip, R. Macedonia
Boris KRSTEV,
Faculty of natural & technical sciences, UGD – Shtip, R. Macedonia
Alexandar KRSTEV
Faculty of Informatics, UGD – Shtip, R. Macedonia
3. Some incidents in flotation tailings dumps in macedonian mines with
influences of living environment, 2009 Romania
Boris KRSTEV,
Faculty of natural & technical sciences, UGD – Shtip, R. Macedonia
Blagoj GOLOMEOV, Mirjana GOLOMEOVA
Faculty of natural & technical sciences, UGD – Shtip, R. Macedonia
Alexandar KRSTEV
Faculty of Informatics, UGD – Shtip, R. Macedonia
4. Computer presentation of the closed circuits in mineral processing by
software comuputer packets, 2009 Romania
Alexandar KRSTEV
Faculty of Informatics, UGD – Shtip, R. Macedonia
Boris KRSTEV,
Faculty of natural & technical sciences, UGD – Shtip, R. Macedonia
Blagoj GOLOMEOV, Mirjana GOLOMEOVA
Faculty of natural & technical sciences, UGD – Shtip, R. Macedonia.
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Билјана Златановска
1. Tatjana Atanasova Pacemska, Limonka Lazarova, Biljana Zlatanovska
“Some aspects of arbitrating” - IV CONGRESS of the Mathematicians of
Republic of Macedonia (in print).
2. Татјана Атанасова Пачемска, Билјана Златановска, Лимонка
Лазарова „Еден приод во воведувањето и интерпретацијата на
економските функции во наставата по математика“ - 4-ти конгрес на
математичарите од Република Македонија (во печат).
3. Татјана Атанасова – Пачемска, Билјана Златановска, Лимонка
Лазарова !Авторизиран учебник по предавања и вежби по Математика
1 за Економски факултет“.
4. Татјана Атанасова – Пачемска, Билјана Златановска, Лимонка
Лазарова “Possibilities for using the programming packet Mathematica in mathematical education”- Интернационална конференција
„Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања”
- Нови Сад, Р. Србија;
5. Дончо Димовски, Билјана Златановска: “Аnalysis of behaviour
for Lorenz system”, MICOM 2009, Охрид, Р. Македонија (учество и
презентација).
Лимонка Лазарова
1. Tatjana Atanasova Pacemska, Limonka Lazarova, Biljana Zlatanovska
“Some aspects of arbitrating” - IV CONGRESS of the Mathematicians of
Republic of Macedonia (in print).
2. Татјана Атанасова Пачемска, Билјана Златановска, Лимонка
Лазарова „Еден приод во воведувањето и интерпретацијата на
економските функции во наставата по математика“ - 4-ти конгрес на
математичарите од Република Македонија (во печат).
3. Татјана Атанасова – Пачемска, Билјана Златановска, Лимонка
Лазарова „Авторизиран учебник по предавања и вежби по
Математика 1 за Економски факултет“.
4. Татјана Атанасова – Пачемска, Билјана Златановска, Лимонка
Лазарова “Possibilities for using the programming packet Mathematica in mathematical education”- Интернационална конференција
„Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања”
- Нови Сад, Р. Србија.
5. Дончо Димовски, Билјана Златановска, “Аnalysis of behaviour for
Lorenz system”, MICOM 2009, Охрид, Р. Македонија (учество и
презентација).
Владо Гичев
1. Gicev, V. and Trifunac, M.D. Rotations in a shear beam model of a sevenstory building caused by nonlinear waves during earthquake excitation,
Structural Control and Health Monitoring, vol. 16 (4),460-482, 2009,
published Online: Jul 8 2008 DOI:10.1002/stc264.
2. Gicev, V. and Trifunac, M.D. Transient and permanent rotations in a shear
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layer excited by strong earthquake pulses, Bulletin of the Seismological
Society of America, vol. 99 (2B), 2009, 1391-1403
3. Gicev, V. and Trifunac, M.D. Transient and permanent shear strains in a
building excited by strong earthquake pulses, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, vol. 29, issue 10, 2009, 1358-1366. Published Online: 3 June 2009 DOI: 10.1016/j.soildyn.2009.05.003
4. Gicev, V. Soil Structure Interaction in Nonlinear Soil, chapter in the book
“Coupled site and Soil-Structure Interaction Effects with Application to
Seismic Risk Mitigation”, Springer, 2009
5. Gicev, V. Interakcija tlo-objekat u nelinearnom tlu, Izgradnja, vol. 62,
br.12, 2008, 555-566
10. НОВИ  ИЗБОРИ  НА  НАСТАВЕН  И  
СОРАБОТНИЧКИ  КАДАР
Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика на 21-та
редовна седница ги избра д-р Наташа Коцеска и д-р Сашо Коцески во
доценти по наставно-научната област софтверско инженерство.
Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика на 21та редовна седница го избра д-р Јован Пехчевски во насловен доцент по
наставно-научната област информациони системи.
Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика на 15та редовна седница го избра д-р Владо Гичев во вонреден професор по
наставно-научната област информатички технологии.
Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика на 14-та
редовна седница го избра м-р Благој Делипетров во асистент по група
предмети од областа информатички технологии.
11. ДРУГИ  АКТИВНОСТИ

-

-

Учество на конгреси, семинари
М-р Кокаланов Васко
Семинар ”Vibrations of Structures due to Rail Road Traffic Measurements
of Vibrations, Predictions with Computer Models” 05-09 Октомври 2009
– Србија.
М-р Зоран Здравев
Конгрес ICERI2009 (International Conference of Education, Research
and Innovation 2009) од 12 до 20 ноември во Мадрид, Шпанија.
М-р Александар Милева
Конгрес ICT Innovation 2009 од 28-29 септември 2009 година - Охрид.
М-р Александар Крстев, д-р Сашо Коцески
Работилница Tempus project – VICES Workshop од 28-30 септември
2009 година – Охрид.
М-р Благој Делипетров
Конгрес ICT Innovation 2009 од 28 до 30 септември 2009 година Охрид.
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М-р Александра Милева
Курс “Algebraic Structures and their Applications in Coding theory and
Cryptography” 10-17 септември 2009 година - Охрид.
Д-р Лидија Горачинова-Илиева
Конгрес “MASSE International Congres on Mathematics MICOM 2009
од 16 до 18 септември 2009 година - Охрид.
Д-р Цвета Мартиновска
Конгрес “ETAI 2009” од 26 до 29 септември 2009 година – Охрид
Конгрес ICT Innovation 2009 од 28-30 септември 2009 година - Охрид.
М-р Билјана Златановска
Конгрес “MASSE International Congres on Mathematics MICOM 2009
од 16 до 18 септември 2009 година - Охрид.
М-р Наташа Максимова
Конгрес “MASSE International Congres on Mathematics MICOM 2009
од 16 до 18 септември 2009 година - Охрид.
М-р Александра Милева
Конгрес “MASSE International Congres on Mathematics MICOM 2009
од 16 до 18 септември 2009 година - Охрид.
М-р Васко Кокаланов
Конгрес “MASSE International Congres on Mathematics MICOM 2009
од 16 до 18 септември 2009 година - Охрид.
М-р Благој Делипетров
31-та Интернационална конференција на Information technology interfaces од 19-29.6.2009 година во Цавтат/ Дубровник, Хрватска.
Д-р Цвета Мартиновска, д-р Владо Гичев
Tempus – VICES (Video conference presentation) 24-28.3.2008 година.
Д-р Татјана Атанасова-Пачемска
Учество на 24-та Интернационална конференција по топологија и
апликации, 13-30 јули, 2009 во Брно, Р Чешка.
М-р Александра Милева
The 1 conference of CHA – 3 candidates од 25- 7.2.2009 година во Lueven, Белгија.
М-р Благој Делипетров
Јуни 16-20 2008, Учество на 8. Интернационална научна конференција
СГЕМ 2008 во Албена, Бугарија
Јуни 23-26 2008, Учество на 30. Интернационална научна
конференција за информатичка технологија во Цавтат, Хрватска.
М-р Сања Пановска
Јуни 9-18 2008, Учество на 13. Конференција на Интернационалната
асоцијација за геомагнетизам и аерономија во САД, Голден, Колорадо.
Д-р Владо Гичев
30.8.2008-3.9.2008, Студиски престој по покана од NATO Workshopод
Бугарската академија на науките во Бугарија.
Јуни20-24, 2008, Одржување предавања на Клубот на инженери,
архитекти и техничари на Србија во Белград, Србија.
Д-р Владо Гичев, м-р Зоран Здравев
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-

-

Конгрес „Развој на информатичките технологии“ 22-23.8.2008 г. во
Охрид.
М-р Наташа Максимова
Септември 16-19 2008, презентација на “Analgorithm for calculating
multi-state network reliability with arbitrary capacitites of the links” во
Кавала, Грција.
М-р Александра Милева
Математичка конференција „85 години од животот на професор
Благој Попов“, 4-5.9.2008 година – Охрид.
М-р Наташа Максимова
Математичка конференција „85 години од животот на професор
Благој Попов“, 4-5.9.2008 година – Охрид
4-ти Конгрес на математичарите на РМ, од 20 до 21.10.2008 година
во Охрид.
Лимонка Лазарова
4-ти Конгрес на математичарите на РМ, од 20 до 21.10.2008 година
во Охрид.
Билјана Златановска
4-ти Конгрес на математичарите на РМ, од 20 до 21.10.2008 година
во Охрид.
Д-р Татјана А. Пачемска
4-ти Конгрес на математичарите на РМ од 20 до 21.10.2008 година
во Охрид.
Водење  на  книга  за  посета на странци

Посета на наши студенти во Србија
Студенти од Факултетот за информатика заедно со доц. д-р Татјана
Атанасова-Пачемска учествуваа на „Електријада 2009“ што се одржа од 2
до 7 мај 2009 година.
Посета од Cao Zhenzong и Hy Jin на Факултетот за информатика
Од 10. 5. 2009 год. до 19. 5. 2009 год. Факултетот за информатика го
посетија двајца докторски кандидати (Cao Zhenzong и Xy Jin) од Институт
за механичко инженерство (Institute of Engineering Mechanics Chine Earthquake Administration) од Харбин-Кина, со цел размена на постигнатите
резултати и искуства од билатералниот проект со Кина.
Посета на проф. Abdul Hayir од Истанбулскиот технички
универзитет (ITU) Турција.
Од 8.12 до 12.12.2009 година Факултетот за информатика го посетија
проф. Abdul Hayir од Турција, со цел размена на постигнатите резултати и
искуства од билатералниот проект со Р. Турција.
Патувања  на  вработените  во  странство
-

М-р Влатко Јовановски, м-р Александар Крстев:
19-30 јануари 2009 г. Студиски престој за примена на информатичко-
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-

-

-

-

-
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комуникациските технологии во наставата во Универзитетскиот
центар за учење и предавање при Универзитетот во Гронинген
(Кралство Холандија).
Д-р Цвета Мартиновска, д-р Владо Гичев
24-28 март 2009 г. Студиски престој по покана од Tempus - VICES
(Video Conference Presentation) во Firenza-Italia.
М-р Александар Крстев
17-23 мај 2009 г. Престој на обука и тренинг курс за правилно
користење на опрема за подготовка на минерални суровини.
М-р Благој Делипетров
19-29 јуни 2009 г. Учество на 31. Интернационална конференција на
“Information technology interfaces” во Cavtat / Dubrovnik, Croatia.
М-р Горги Димов
22-25 јуни 2009 г. Студиски престој во Словенија за работа
на Билатералниот проект „Корелација на еоценските флишни
седименти на Македонија и Словенија и влијанието за регионалното
палеогеографско проучување на флишните басени во Словенија“.
М-р Васко Кокаланов
5-9 октомври 2009 г. Учество на семинарот “Vibrations of Structures
due to Rail Road Traffic Measurements of Vibrations, Predictions with
computer Models” во Белград, Србија.
Д-р Татјана А. Пачемска
2–7 мај 2009 г., Учество на „Електријада 2009“, Србија со 10 студенти
од Факултетот за информатика
13-30 јули 2009, Учество на во Брно, Р Чешка на 24 Интернационална
конференција по топологија и апликации.
М-р Александра Милева
25-28 февруари 2009 г., учество на Првата конференција за SHA3 кандидати во организација на NIST во Католичкиот универзитет
Лувен, Белгија.
М-р Цветанка Матраковска, д-р Владо Гичев
6-11 септември 2008 г., работа на билатералниот проект „Dynamic
analysis of structures with flexible foundation using method of finite differences“ со Р. Турција.
М-р Наташа Максимова
16-19 септември 2008 г., презентација на “Analgorithm for calculating
multi-state network reliability with arbitrary capacitites of the links” во
Кавала, Грција.
Д-р Владо Гичев, м-р Васко Кокаланов
28.2-13.3.2009 г., Посета на Институтот за механичко инженерство
поради презентирање на досегашната работа на проектот, како
и разгледување на раководењето на Институтот во Харбин и
дисперзираниот во Пекинг, како и работата на досегашните поважни
испитувања на сите нивни лаборатории.

Годишен извештај

-

М-р Благој Делипетров
16-20 јуни 2008 г., Учество на 8. Интернационална научна
конференција СГЕМ 2008 во Албена, Бугарија
23-26 јуни 2008 г., Учество на 30. Интернационална научна
конференција за информатичка технологија во Цавтат, Хрватска.
М-р Сања Пановска
9-18 јуни 2008 г., Учество на 13. Конференција на интернационалната
асоцијација за геомагнетизам и аерономија во САД, Голден, Колорадо.
Д-р Владо Гичев
30.8.2008-3.9.2008 г., Студиски престој по покана од NATO
Workshopод Бугарската академија на науките во Бугарија.
20-24 јуни 2008 г., Одржување предавања на Клубот на инженери,
архитекти и техничари на Србија во Белград, Србија.
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XVI.5. Филолошки факултет 
1. ФОРМИРАЊЕ
Филолошкиот факултет како високообразовна установа во состав на
Државниот универзитет „Гоце Делчев“ од Штип е основан во јули 2008
година („Сл. весник на РМ“ бр. 81- стр. 3), а со работа започна во учебната
2008/2009 година.
Наставата беше организирана во Штип во зградата на Педагошкиот
факултет и Факултетот за рударство, геологија и политехника, сега
Факултет за природни и технички науки.
Во првата академска година беа запишани вкупно 219 студенти од
кои: редовни 184 и вонредни 35. Наставата започна со извесни тешкотии и
слабости. Како проблеми беа просторните услови (училници, лаборатории
и опрема за вежби) и наставнички персонал (професори, асистенти и
помлади асистенти). Сите проблеми и недостатоци беа решавани тековно.
Наставата беше организирана согласно со Елаборатот кој доби
времена акредитација и кој предвидуваше три катедри, односно три
студиски групи и се состоеше од три студиски програми и тоа:
1. Македонски јазик и книжевност
- наставна насока
- применета насока
2. Англиски јазик и книжевност
- наставна насока
- превод и толкување
3. Германски јазик и книжевност
- наставна насока
- превод и толкување
Наставните програми на студиските групи беа конципирани така што
првите четири семестри се темелеа врз заеднички основи, а од петтиот
семестар се делеа на две насоки: наставна и применета, односно: професор
по македонски јазик и книжевност, по англиски јазик и книжевност и по
германски јазик и книжевност и: дипломиран филолог – македонист,
дипломиран преведувач и толкувач по англиски/германски јазик.
Студиските програми беа изготвени според начелата на Болоњската
декларација, односно предметите беа во сооднос 75% задолжителни и 25%
изборни предмети.
Траењето на додипломските студии изнесува четири години, односно
осум семестри, што значи дека студентот до крајот на осмиот семестар
треба да освои 240 кредити.
Во текот на вториот семестар, 2009 година, беше изготвен Елаборат
за три нови студиски групи (катедри), за кои добивме акредитации. Тоа се
групите:
1. Италијански јазик и книжевност
2. Турски јазик и книжевност
3. Француски јазик и книжевност.
Со наставата на групата Италијански јазик и книжевност и Турски
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јазик и книжевност започнавме оваа учебна година, поточно од 15
септември 2009 г., а за групата Француски јазик и книжевност, за жал
немаше доволно пријавени кандидати, па така студиите се ставени во
мирување.
Наставните програми на студиските групи се конципирани исто така
врз заеднички основи во првите четири семестри, со тоа што првите два
семестра се составени само од задолжителни предмети, а во втора, трета и
четврта година имаме задолжителни и изборни предмети кои се во сооднос
80% задолжителни спрема 20% изборни предмети. Правилата за студирање
на овие групи, како и квалификациите со кои се здобиваат студентите
се исти, како и за претходно акредитираните студиски програми. Значи
има две насоки: професор по италијански/турски/француски јазик и
книжевност и: дипломиран преведувач и толкувач по италијански/турски/
француски јазик.
Во текот на летниот семестар, 2009 год., беше покрената и иницијатива за воспоставување на интердисциплинарни студии по историја со
археологија при Филолошкиот факултет, за кои се изготви Елаборат со
предмети и содржини за прв циклус додипломски студии 3+1. Во тек е
постапката за акредитација и на овие студиски програми.
2. ИЗБОР НА ДЕКАН
Изборот на декан е извршен на третата седница на Наставнонаучниот совет на Филолошкиот факултет, одржана на 25.12.2008 год.
Како единствен кандидат беше предложена проф. д-р Виолета Димова,
вонреден професор. Предлогот беше едногласно усвоен и поддржан со
акламација од сите присутни членови на Советот.
За декан на Филолошкиот факултет при Универзитет ,,Гоце Делчев“
Штип е избрана проф. д-р Виолета Димова, вонреден професор, со одлука
за избор на декан од Наставно-научниот совет бр. 0210-1583/3-2.
3. СТРУКТУРА  (број на вработени – наставници, соработници,
административен кадар)
На Филолошкиот факултет беа вработени:
- Редовни професори			
/
- Вонредни професори		
1
- Доценти				
3
- Асистенти			
2
- Помлади асистенти		
3
- Виш лектор
		
2
- Лектори
4
- Коресподенти
		
7
Во изведувањето на наставата на Филолошкиот факултет учествуваа и
професори од Филолошкиот факултет Блаже Конески при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“, како и од Институтот за македонски јазик Крсте
Петков Мисрков.
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Административен кадар:
- Технички секретар
		
1
- Секретар
1
- Референт за студентски прашања
1
		
4. КАТЕДРИ
Според Правилникот за внатрешна организација и систематизација
на работните места на Универзитетот ,,Гоце Делчев“ организационата
структура на Филолошкиот факултет е поставена со следните
организациони единици:
–– Катедра (група) за македонски јазик и книжевност
–– Катедра (група) за англиски јазик и книжевност
–– Катедра (група) за германски јазик и книжевност, а од учебната
2009/2010 година и следниве катедри:
–– Катедра (група) за италијански јазик и книжевност
–– Катедра (група) за турски јазик и книжевност
–– Катедра (група) за француски јазик и книжевност (во мирување)
5. ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИТЕ СЕДНИЦИ НА НАСТАВНОНАУЧНИОТ СОВЕТ
Во учебната 2008/09 година на Филолошкиот факултет се одржани
вкупно 11 седници на Наставно научениот совет. Активностите на
Наставно-научниот совет на Филолошкиот факултет (ННС) се приложени
како точки од дневниот ред на сите одржани седници во следните потточки
од оваа поглавје на извештајот.
Дневен ред на 1. седница на ННС одржана на 3.11.2008 г.
1. Измена и дополнување на Студиската програма за прв циклус
универзитетски (академски) студии на Филолошкиот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
2. Одлука за ангажирање на наставници од Филолошкиот факултет при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, од институти и од
други единици на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
3. Разно.
Дневен ред на 2. седница на ННС, одржана на 27.11.2008 г.
1. Усвојување на Извештајот за ангажираноста на наставниците од
Филолошкиот факултет на Факултетот и на другите факултети;
2. Покренување иницијатива за воведување на предметот Македонски
јазик и култура на говорот на сите факултети при УГД;
3. Предлози за проекти на Филолошкиот факултет;
4. Избор на Комисија за разгледување на молбите на студентите за
префрлување на Филолошкиот факултет од една на друга студиска
група и од другите факултети;
5. Договор за соработка со Институтот за македонски јазик „Крсте
Мисирков“ – Скопје;
6. Разно.
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Дневен ред на 3 . седница на ННС, одржана на 24.12.2008 г.
1. Донесување Одлука за избор на декан;
2. Формирање на рецензентски комисии за избор на наставници (во
сите звања) по Конкурс за избор на наставници, соработници
и административен персонал на факултетите во состав на
Универзитетот, распишан од страна на Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип објавен во весникот „Дневник“ и „Лајм“ на 27.11.2008 год.;
3. Формирање на рецензентски комисии за избор на соработници по
Конкурс за избор на наставници, соработници и административен
персонал на факултетите во состав на Универзитетот, распишан од
страна на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип објавен во весникот
„Дневник“ и „Лајм“ на 27.11.2008 год.;
4. Покренување иницијатива за соработка со факултетите од другите
Универзитети во земјава и во странство;
5. Разно.
Дневен ред на 4. седница на ННС, одржана на 29.1.2009 г.
1. Избор на секретар на Филолошкиот факултет;
2. Предлози за избор на продекан за настава на Филолошкиот факултет;
3. Предлог за распишување на Конкурс за еден наставник во сите звања
по предметот Македонска палеолингвистика;
4. Предлог за комисии за изготвување студиски програми по италијански
јазик и книжевност и турски јазик и книжевност;
5. Разно.
Дневен ред на 5.  седница на ННС, одржана на 5.3.2009 г.
1. Донесување Предлог-одлука за бројот на студенти кои ќе се
запишуваат во академската 2009/10 година на Филолошкиот
факултет;
2. Донесување Одлука за усвојување на предлог студиски програми за
групите:
–– Италијански јазик и книжевност
–– Француски јазик и книжевност
–– Турски јазик и книжевност;
3. Донесување одлука за организирање Меѓународен симпозиум за
палеолингвистикa;
4. Донесување Одлука за барање средства од Министерството за
образование и култура за одржување на Меѓународен симпозиум за
палеолингвистика;
5. Донесување Одлука за избор на виш лектор за научната област
англиски јазик на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце
Делчев“ - Штип;
6. Донесување Одлука за избор на соработник помлад асистент/
асистент за наставно-научната област македонска книжевност на
Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип;
7. Донесување Одлука за издавање зборник на Филолошкиот факултет;
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8. Донесување Одлука за формирање на Комисија надлежна за
изготвување на зборник на Филолошкиот факултет;
9. Донесување Одлука за покана на истакнати научни работници од
странство за одржување пристапни предавања на Филолошкиот
факултет;
10. Донесување Одлука за именување на одговорно лице за прифаќање
на книгите од активноста на Владата на РМ Превод на 500 книги
и учебници од врвните и најреномираните универзитети во САД и
Англија, а од областа на правото во Франција и Германија;
11. Донесување Одлука за избор на овластено лице за постапување по
претставки и поплаки;
12. Информација за докторандите што се запишани и ќе се запишат на
докторски студии во странство;
13. Разно.
					
Дневен ред на 6. седница на ННС, одржана на 26.3.2009 г.
1. Донесување Одлука за утврдување на кандидат по распишаниот
Конкурс за наставно-научната област македонска палеолингвистика;
2. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звања по предметот Македонска
палеолингвистика;
3. Донесување Одлука за продолжена априлска сесија;
4. Донесување Одлука за службено патување на доц. д-р Билјана
Ивановска поради учество на симпозиум „Јазикот и културата“, што
ќе се одржи во Темишвар, Романија;
5. Донесување Одлука за службено патување на проф. д-р Виолета
Димова поради учество на симпозиумот „Јазикот и културата“, што
ќе се одржи во Темишвар, Романија;
6. Донесување Одлука за покренување постапка за распишување на
Конкурс за избор на еден соработник помлад асистент/ асистент во
наставно-научната област англиски јазик;
7. Разно.
Дневен ред на 7. седница на ННС
1. Донесување Одлука за приоритетните области за магистерски,
докторски студии на студиските групи на Филолошкиот факултет,
при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
2. Донесување Одлука за службено патување на проф. д-р Виолета
Димова и покривање на патните трошоци од страна на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип поради учество на меѓународен симпозиум во
Краков;
3. Извештај за потребите од соработници и наставници на Филолошкиот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
4. Разно.
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Дневен ред на 8. седница на ННС, одржана на 10.6.2009 г.
1. Донесување Одлука за формирање на Комисија одговорна за уписите
на Филолошкиот факултет 2009/2010 од редовите на соработниците,
2. Донесување Одлука за одобрување на отсуство по Барање дел. бр.
0402-3/10 од 3.6.2009;
3. Донесување Одлука за одобрување на отсуство по Барање дел. бр.
0402-3/11 од 3.6.2009;
4. Разно.
Дневен ред на 9. седница на ННС, одржана на 2.7.2009 г.
1. Донесување Предлог-одлука за распишување Конкурс за наставници
и соработници од областите: македонски јазик, англиски јазик
и книжевност, германски јазик икнижевност, турски јазик и
книжевност, италијански јазик и книжевност, француски јазик и
книжевност на Филолошкиот факултет при УГД-Штип;
2. Потврдување на Одлуката и Решението донесени од ректорот на
УГД-Штип за ангажирање на доцент д-р Душко Алексовски за
изведување на настава по предметите Француски јазик и Македонска
палеолингвистика;
3. Донесување Одлука за измени и дополнувања на студиските програми
на Филолошкиот факултет при УГД-Штип;
4. Донесување Одлука за формирање Катедра за историја и археологија
при Филолошкиот факултет УГД-Штип;
5. Донесување Одлука за формирање Центар за доживотно образование,
перманентна обука и усовршување на идните наставници и постојниот
наставнички кадар во воспитно-образовниот процес;
6. Донесување Одлука за потпишување договор за соработка помеѓу
Филолошкиот факултет при УГД и Филолошкиот факултет при
Државниот универзитет во Тетово;
7. Разно.							
Дневен ред на 10. седница на ННС, одржана на 10.8.2009 г.
1. Донесување Одлука за усогласување на студиските програми на
прв циклус на универзитетски (академски) студии на Филолошкиот
факултет на групите:
–– Македонски јазик и книжевност
–– Англиски јазик и книжевност
–– Германски јазик и книжевност
–– Турски јазик и книжевност
–– Француски јазик и книжевност
–– Италијански јазик и книжевност.
2. Донесување Предлог-одлука за интердисциплинарни студии по
историја со археологија;
3. Донесување Предлог-одлука за усвојување на студиските програми по
историја и археологија за прв циклус студии 3+1;
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4. Формирање комисии за разгледување на документи според распишаниот
Конкурс за соработници и наставници на Филолошкиот факултет;
5. Разно.
Дневен ред на 11. седница на ННС, одржана на 15.9.2009 г.
1. Донесување Одлука за распишување Конкурс за еден наставник во
сите звања по англиски јазик и книжевност;
2. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за еден помлад
асистент/ асистент по англиски јазик и книжевност;
3. Донесување Одлука за ангажирање на хонорарни професори од
други Универзитети,
4. Одлука за усвојување на списоците за покриеност на наставата на
Филолошкиот факултет;
5. Разно.
6. ПОСТИГНАТИ  РЕЗУЛТАТИ  НА СТУДЕНТИТЕ ПО 
ОДДЕЛНИТЕ ПРЕДМЕТИ  НА КАТЕДРИТЕ (СТУДИСКИТЕ
ГРУПИ) НА ЕДИНИЦАТА
Според Студиската програма во зимскиот семестар, студентите од
Катедрата за македонски јазик и книжевност слушаа настава по
предметите: Вовед во науката за јазикот, Фонологија на современиот
македонски јазик 1, Старословенски јазик 1, Народна книжевност 1,
Средновековна книжевност 1, Европска цивилизација, Српски јазик
1, Македонска палеолингвистика 1 и Странски јазици 1 (италијански,
шпански, француски и др.)
Катедра за македонски јазик и книжевност
Вовед во науката за јазикот
Предметот Вовед во науката за јазикот го предава доц. д-р Виолета
Николовска.
По предметот Вовед во науката за јазикот (задолжителен) беа
предвидени и одржани предавања во период од 20.10.2008 год. (вторник)
до 10/11. 1. 2009 год. Предметот се слушаше со фонд на часови 2+0, во
првиот семестар. Наставата се одржуваше во предавална 6 (во холот
на Кампусот). Во предавањата беа опфатени програмски дисциплини
од лингвистиката, фонологијата, морфологијата, деривацијата, лексикологијата, синтаксата, синтаксата на врзаниот текст, семантиката.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во текот на
семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума, студентите
во групи изработуваа семинарски работи на точно определени теми од
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во
граници од 70 до 80 %.
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Предметот Вовед во науката за јазикот досега (јануарско-февруарска
сесија, априлска сесија, јунска сесија и септемвриска сесија) го имаат
положено 16 од вкупно пријавени 20 студенти (редовни и вонредни). Со
тоа проодноста на студентите по предметот Вовед во науката за јазикот
на Филолошки факултет изнесува 80%. Средниот успех на студентите
покажан по овој предмет изнесува 6.5. Успехот е претставен во следниве
табели:
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите на наставната
насока во февруарската испитна сесија:
Пријавени
11

Не се
јавиле
2

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
/
9
9
3 4

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/ 1
/
81,8

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите на применета
насока во февруарската испитна сесија:
Пријавени

Не се
јавиле

4

/

Полагале

писмено усно
/

4

Положиле
4

Успех

6 7

8

9

1 3

/

/

%

10 паднат положени
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите на наставната
насока во априлската испитна сесија:
Пријавени
3

Не се
јавиле
1

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
/
2
2
1 1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/ /
/
66

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија:
Пријавени
1

Не се
јавиле
1

Полагале
Положиле
писмено усно
6
/
/
/
/

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/ / /
/
/

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриската испитна сесија:
Пријавени
1

Не се
јавиле
/

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
/
1
1
3 4

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
1 1
/
100

Фонологија на современиот македонски јазик 1
Предметот Фонологија на современиот македонски јазик 1
(задолжителен) го предаваше проф. д-р Симон Саздов (Филолошки
факултет Блаже Конески, Скопје). Предметот имаше фонд на часови
2+2 и се слушаше во зимскиот семестар. По предметот Фонологија на
современиот македонски јазик 1 беа предвидени и одржани предавања
во период од 3.11.2008 год. (понеделник) до 10/11. 1. 2009 год. Наставата
се одржуваше во предавална 6 (во холот на Кампусот). Во предавањата
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се изучуваа основните фонетско-фонолошки поими: глас, фонема,
алофон. Акустичка и артикулациска фонетика. Гласовниот систем на
стандардниот македонски јазик. Гласовни промени: едначење по звучност,
обезвучување на звучните согласки на крајот на зборот, редување,
удвојување и испуштање на самогласки и согласки. Акцент и акцентски
целости.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници од 80 до 90 %.
Предметот Фонологија на современиот македонски јазик 1 досега
(јануарско-февруарска сесија и септемвриска сесија) го имаат положено 15
од вкупно пријавени 16 студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста
на студентите по предметот Фонологија на современиот македонски јазик
1 на Филолошки факултет изнесува 93,75%. Средниот успех покажан по
овој предмет изнесува 6.13. Успехот е претставен во следниве табели.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија (во другите испитни сесии немаше пријавени студенти).
Пријавени
16

Не се
јавиле
1

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
/
15
15
6 3

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
1 2
0
100

Старословенски јазик 1
Предметот Старословенски јазик 1 (задолжителен) го предаваше
доц. д-р Елка Јачева-Улчар (Институт за македонски јазик Крсте Петков
Мисирков). Предметот имаше фонд на часови 2+2 и се слушаше во
зимскиот семестар. По предметот Старословенски јазик 1 беа предвидени
и одржани предавања во период од 31.10.2008 год. (петок) до 10/11. 1. 2009
год. Наставата се одржуваше во предавална 6 (во холот на Кампусот). Во
предавањата се совладуваше историскиот дел за настанувањето на старословенскиот јазик и писмо, информации за најстарите споменици (епиграфски и книжевни) на старословенски јазик (пишувани со глаголица и
со кирилица), варијантите на црковнословенскиот јазик, вокалниот и консонантскиот систем на старословенскиот јазик, усвојување на фонетскофонолошките појави во старословенскиот јазик (вокалите во почетокот
на зборот, вокално р и л, метатеза на ликвидите, превој на вокалите, палатализациите на к, г, х, јотување, промени во консонантските групи, основни сознанија за акцентот), деклинација кај именките во старословенскиот
јазик, усвојување на: заменките, придавките, броевите, прилозите, синтаксата на падежите, глаголите, глаголските времиња и партиципите во старословенскиот јазик.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
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теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници од 85 до 90 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Старословенски јазик 1 досега (јануарско-февруарска,
априлска, јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 18 од
вкупно пријавени 23 студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста
на студентите по предметот Старословенски 1 на Филолошки факултет
изнесува 78,26%.
Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7.1. Успехот е
претставен во следниве табели.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
февруарската испитна сесија
Пријавени
14

Не се
јавиле
/

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
/
14
12
6 4

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
1 /
2

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската
испитна сесија
Пријавени
2

Не се
јавиле
/

Полагале
Положиле
писмено усно
6
/
2
2
/

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
1 /
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
1

Не се
јавиле
/

Полагале
Положиле
писмено усно
6
/
1
1
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/ 1
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
6

Не се
јавиле
1

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
6
3
2 /

Успех
%
8 9 10 паднат положени
1 / /
3
50

Народна книжевност 1
Предметот Народна книжевност 1 го предаваше доц. д-р Јованка
Денкова. Предметот Народна книжевност 1 се слушаше во првиот семестар
во студиската 2008/09 година, како изборен предмет, со фонд на часови
2+1, кај групата Македонски јазик и книжевност и носеше 3 кредити.
Наставата се изведуваше во предавална 6 (во холот на Педагошкиот и
Факултетот за природни и технички науки).
По предметот Народна книжевност 1 беа предвидени и одржани
предавања во период од 22.10.2008 год. (четврток) до 10/11. 1. 2009
год. Во предавањата студентите се запознаваат со најраните сведоштва
за постоењето на народните умотворби; народната книжевност како
посебен облик на творештво; кардинални својства на народната
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книжевност (анонимност, колективност, варијативност, анахронизми,
усна трансмисија...); значењето на народната традиција како конзерватор
на народниот бит и народниот јазик, како и класификацијата на народната
поезија и нејзините карактеристики.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници од 95-100%. Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Народна книжевност 1 досега (јануарско-февруарска, априлска,
јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 16 од вкупно пријавени
16 студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста на студентите по
предметот Старословенски 1 на Филолошки факултет изнесува 100 %.
Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 8.71.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
февруарската испитна сесија
Пријавени
10

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
10
10
1 1

8
6

Успех
%
9 10 паднат положени
2 /
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската
испитна сесија
Пријавени
5

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
5
5
2 2

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/ /
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
1

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
1
1
0 0

8
0

Успех
%
9 10 паднат положени
1 0
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
0

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
0
0
0 0

Успех
%
8 9 10 паднат положени
0 0 0
0
0

Средновековна книжевност 1
Предметот Средновековна книжевност 1 го предаваше проф. д-р
Добрила Миловска. Предметот Средновековна книжевност 1 се слушаше
во првиот семестар во студиската 2008/09 година, како изборен предмет,
со фонд на часови 2+1, кај групата Македонски јазик и книжевност и
носеше 3 кредити. Наставата се изведуваше во предавална 6 (во холот на
Педагошкиот и Факултетот за природни и технички науки).
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По предметот Народна книжевност 1 беа предвидени и одржани
предавања во период од 31.10.2008 год. (петок) до 10/11. 1. 2009 год. Во
предавањата студентите се запознаваат со разновидните книжевни жанри кои биле создавани во текот на Кирилометодиевскиот период. Тие се
оспособуваат со знаења кои им овозможуваат да ги разликуваат жанрите
и да вршат споредба на средновековните книжевни жанри со книгата над
книгите-Библијата.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници од 95-100 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Средновековна книжевност 1 досега (јануарскофевруарска, априлска, јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 15
од вкупно пријавено 15 студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста
на студентите по предметот Старословенски 1 на Филолошки факултет
изнесува 100 %. Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 8.6.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарската
испитна сесија (во останатите сесии немаше пријавени кандидати)
Пријавени
15

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
15
15
15
0 2

8
6

Успех
%
9 10 паднат положени
3 4
0
100

Европска цивилизација
Предметот Европска цивилизација го предаваше доц. д-р Јованка
Денкова, а вежбите ги изведуваше помл.асс. м-р Ева Велинова.
Предметот Европска цивилизација се слушаше во првиот семестар од
студиската 2008/09 година, со фонд на часови 2+1, како изборен предмет
кај групата Македонски јазик и книжевност и носеше 3 кредити. Наставата
се изведуваше во предавална 6 (во холот на Педагошкиот и Факултетот за
природни и технички науки).
По предметот Европска цивилизација беа предвидени и одржани
предавања во период од 21.10.2008 год. (вторник) до 10/11. 1. 2009
год. Во предавањата студентите се запознаваат со поимите култура и
цивилизација. Прапочетоци на човекот на европско тло. Антика. Раѓање
на античките култури на европска почва. Старогрчка митологија.
Римска митологија. Литературата на античките народи. Антички театар.
Мотивите од античката уметност во современото творештво. Корените на
научната мисла во Антиката. Античка архитектура. Животот и обичаите
на луѓето во Антиката. Појавата и ширењето на христијанството. Појавата
и ширењето на исламот. Животот и обичаите на луѓето во средниот век,
средновековна уметност (архитектура, литература, сликарство, вајарство,
музика) во времето на просветителството и рационализмот. Литературата
во периодот на рационализмот и просветителството. Современата
европска литература, архитектура, музика, ликовна, филмска и сценска
уметност.
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Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници од 97-100 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Европска цивилизација досега (јануарско-февруарска, априлска
септемвриска сесија) го имаат положено 14 од вкупно пријавено 17 студенти
(редовни и вонредни). Со тоа проодноста на студентите по предметот
Европска цивилизација на Филолошки факултет изнесува 82,35%. Средниот
успех покажан по овој предмет изнесува 7.5.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
февруарската испитна сесија
Пријавени
9

Не се
јавиле
1

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
8
8
2 1

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
3 1
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската
испитна сесија
Пријавени
6

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
6
6
4 1

8
0

Успех
%
9 10 паднат положени
0 1
0
100

Во јунската испитна сесија немаше пријавени кандидати по овој
предмет од групата Македонски јазик и книжевност.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
2

Не се
јавиле
2

Полагале
Положиле
писмено усно
6
0
0
0
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/ /
/
/

Српски јазик 1
Предметот Српски јазик 1 го предаваше проф.д-р Чедомир
Стојменовиќ. Предметот Српски јазик 1 се слушаше во првиот семестар
од студиската 2008/09 година, со фонд на часови 2+1, како изборен
предмет кај групата Македонски јазик и книжевност и носеше 3 кредити.
Наставата се изведуваше во предавална 6 (во холот на Педагошкиот и
Факултетот за природни и технички науки).
По предметот Српски јазик 1 беа предвидени и одржани предавања во
период од 6.11.2008 год. (четврток) до 10/11. 1. 2009 год. На предавањата
студентите се стекнуваат со основни знаења од историјата на српскиот
литературен јазик, како и од фонолошкиот систем на српскиот јазик.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени

260

Годишен извештај

теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници од 97-100 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Српски јазик 1 досега (јануарско-февруарска и
септемвриска сесија) го имаат положено 15 од вкупно пријавено 16
студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста на студентите по
предметот Српски јазик 1 на Филолошки факултет изнесува 93,75%.
Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 9.46.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
Пријавени
15

Не се
јавиле
1

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
14
14
2 3

8
4

Успех
%
9 10 паднат положени
1 4
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
1

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6
0
1
1
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
1 /
/
100

Македонска палеолингвистика 1
Предметот Македонска палеолингвистика 1 го предаваше доц. д-р
Душко Алексовски.
Предметот Македонска палеолингвистика 1 се слушаше во првиот
семестар од студиската 2008/09 година, со фонд на часови 2+0, како изборен
предмет кај групата Македонски јазик и книжевност и носеше 2 кредита.
Наставата се изведуваше во предавална 6 (во холот на Педагошкиот и
Факултетот за природни и технички науки).
Предавањата по предметот Македонска палеолингвистика 1
беа одржувани од почетокот до крајот на зимскиот семестар. Во
предавањата студентите се запознаваат со почетоците на македонската
палеолингвистика, тргнувајќи од далечната праисторија, од времето
на палеолитот, неолитот, енеолитот, бронзеното и железното време.
Студентите ќе се стекнат со знаење од сите фази на развој на македонскиот
јазик и писмо, од најстарите временски периоди, од времето на првите
писмени форми од типот на купулите, од пред 32.000 години, ретикулите
од времето на 28.000 години, праисториските геометриски фигури кои се
претходница на појавата на алфабетскиот писмен систем, како и со еден
многу развиен писмен систем од типот на круциформите.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници од 90 до 100 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Македонска палеолингвистика 1 досега (јануарско-февруарска
и септемвриска сесија) го имаат положено 15 од вкупно пријавено 15
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студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста на студентите по
предметот Македонска палеолингвистика 1 на Филолошки факултет
изнесува 100 %.
Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7.5.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
Пријавени
15

Не се
јавиле
3

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
12
12
6 1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
3 2
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска
испитна сесија
Пријавени
0

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6
0
0
0
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/ /
/
/

Италијански јазик 1
Предметот Италијански јазик 1 се изучува во првиот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+2 за
групата Македонски јазик и книжевност и носеше 2 кредити. Наставата ја
изведуваше кореспондент Весна Петрова (вежби). Наставата се изведуваше
во среда, во предавалните на Педагошкиот факултет и Факултетот за
природни и технички науки.
Предавањата по предметот Италијански јазик 1 беа одржувани од
почетокот до крајот на зимскиот семестар. Во предавањата студентите се
запознаваат со основните карактеристики на италијанскиот јазик; Правила
за читање и пишување; Основни граматички содржини (определен и
неопределен член, род и број кај именките; описни, присвојни, показни,
прашални придавки; броеви; прилози за место; сегашно време и минато
определено свршено време); Кратки дијалози и ситуации од секојдневниот
живот, семејство и семејни врски, слободно време; Преведување реченици
кои ги содржат граматичките структури; Диктати.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници од 80 до 90 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Италијански јазик 1 досега (јануарско-февруарска и
септемвриска сесија) го имаат положено 8 од вкупно пријавено 9 студенти
(редовни и вонредни). Со тоа проодноста на студентите по предметот
Италијански јазик 1 на Филолошки факултет изнесува 88,88%. .Средниот
успех покажан по овој предмет изнесува 8.6
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
Пријавени
9

Не се
јавиле
1

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
8
8
0 2

Среден успех – 8,6

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
1 3
0
100

Шпански јазик 1
Предметот Шпански јазик 1 се изучува во првиот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+2 за
групата Македонски јазик и книжевност и носеше 2 кредити. Наставата
ја изведуваше кореспондент Марија Тодорова (вежби). Наставата се
изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни и
технички науки, поточно во предавална 6.
Предавањата по предметот Шпански јазик 1 беа одржувани од
почетокот до крајот на зимскиот семестар. Во предавањата студентите
се запознаваат со основните карактеристики на јазикот, правила за
читање и пишување; Совладување на основни граматички содржини:
определен и неопределен член, род и број кај именките, описни
придавки, показни, посвојни, прашални, извични придавки, прости
броеви. Сегашно и минато време. Видови одречни и прашални реченици.
Кратки дијалози од секојдневниот живот, годишни времиња, пишување
кратки и едноставни состави кои ги содржат изучуваните граматички
структури и терминологија. Предвидената наставна програма целосно
беше реализирана. Во текот на семестарот беа организирани и два
елиминаторни колоквиуми, студентите во групи изработуваа семинарски
работи на точно определени теми од предметниот наставник. Посетеноста
на предавањата се движеше во граници од 85 до 90 %. Наставата се
одвиваше без никакви проблеми. Предметот Шпански јазик 1, од групата
Македонски јазик и книжевност досега (јануарско-февруарска, априлска,
јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 8 од вкупно пријавено
14 студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста на студентите по
предметот Шпански јазик 1 на Филолошки факултет изнесува 57,14%.
Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7.9.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
Пријавени
6

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
6
6
1 1

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
2 /
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
5

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
1
1
0 0

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
1 0
4
20
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриската испитна сесија
Пријавени
3

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
2
1
1
0 1

8
0

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
2
33

Француски јазик 1
Предметот Француски јазик 1 се изучува во првиот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+2 за
групата Македонски јазик и книжевност и носеше 2 кредита. Предавањата
ги изведуваше доц. д-р Душко Алексовски, а вежбите м-р Ева Велинова.
Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот
за природни и технички науки, поточно во предавална 6.
Предавањата по предметот Француски јазик 1 беа одржувани од
почетокот до крајот на зимскиот семестар. Во предавањата студентите се
запознаваат со основните карактеристики на јазикот, правила за читање
и пишување; Совладување на основни граматички содржини: определен
и неопределен член, род и број кај именките, описни придавки, показни,
посвојни, прашални, извични придавки, прости броеви. Сегашно и
минато време. Видови одречни и прашални реченици. Кратки дијалози од
секојдневниот живот, годишни времиња, пишување кратки и едноставни
состави кои ги содржат изучуваните граматички структури и терминологија.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во текот на
семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, студентите
во групи изработуваа семинарски работи на точно определени теми од
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во
граници од 85 до 90 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Француски јазик 1, од групата Македонски јазик и
книжевност досега (јануарско-февруарска) го има положено 1 од вкупно
пријавен 1 студент. Со тоа проодноста на студентите по предметот
Француски јазик 1 на Филолошки факултет изнесува 100 %. Средниот
успех покажан по овој предмет изнесува 10.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
Пријавени
1

Не се
јавиле
/

Полагале
Положиле
писмено усно
6
/
1
1
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/ 1
/
100

Информатика
Предметот Информатика се изучуваше во првиот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+2 за
групата Македонски јазик и книжевност и носеше 2 кредита.
Меѓутоа, од групата Македонски јазик и книжевност немаше
заинтересирани студенти за слушање настава по предметот Информатика.
Според студиската програма, во летниот семестар, студентите од
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Катедрата за македонски јазик и книжевност слушаа настава по
предметите: Историја на лингвистиката, Фонологија на современиот
македонски јазик 2, Старословенски јазик 2, Правопис и правоговор,
Народна книжевност 2, Средновековна книжевност 2, Историја на
македонската култура и цивилизација, Српски јазик 2, Македонска
палеолингвистика 2, Вовед во славистиката и Странски јазици 2
(италијански, шпански, француски и др.)
Историја на лингвистиката
Предметот Историја на лингвистиката го предава доц. д-р Виолета
Николовска.
По предметот Историја на лингвистиката (задолжителен предмет)
беа предвидени и одржани предавања во период од 20.10.2008 год.
(вторник) до 31.5.2009 год. Предметот се слушаше со фонд на часови 2+0,
во вториот семестар. Наставата се одржуваше во предавална 6 (во холот
на Кампусот). Во предавањата беа опфатени програмски дисциплини
од лингвистиката, како научна дисциплина – како теориска рамка за
јазичните испитувања, со цел студентите да се запознаат со почетоците и
историјата на лингвистиката како наука.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници од 95 до 100 %. Предметот Историја на лингвистиката досега
(јунска сесија и септемвриска сесија) го имаат положено 12 од вкупно
пријавени 22 студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста на
студентите по предметот Историја на лингвистиката на Филолошки
факултет изнесува 54,54%. Средниот успех на студентите покажан по
овој предмет изнесува 7.66.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите на наставната
насока во јунската испитна сесија:
Пријавени
15

Не се
јавиле
6

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
/
9
9
1 2

8
4

Успех
%
9 10 паднат положени
1 1
/
60

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриската испитна сесија:
Пријавени
7

Не се
јавиле
4

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
/
3
3
2 /

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
1 /
/
42,8

Фонологија на современиот македонски јазик 2
Предметот Фонологија на современиот македонски јазик 2
(задолжителен) го предаваше проф.д-р Симон Саздов (Институт за
македонски јазик Крсте Петков Мисирков). Предметот имаше фонд на
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часови 2+2 и се слушаше во летниот семестар. По предметот Фонологија
на современиот македонски јазик 2 беа предвидени и одржани предавања
во период од 16.2.2009 год. (понеделник) до 31.5.2009 г. Наставата се
одржуваше во предавална 6 (во холот на Кампусот). Во предавањата
се изучуваа основните фонетско-фонолошки поими: глас, фонема,
алофон. Акустичка и артикулациска фонетика. Гласовниот систем на
стандардниот македонски јазик. Гласовни промени: едначење по звучност,
обезвучување на звучните согласки на крајот на зборот, редување,
удвојување и испуштање на самогласки и согласки. Акцент и акцентски
целости. Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници од 90 до 95 %.
Предметот Фонологија на современиот македонски јазик 2 досега
(јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 15 од вкупно пријавено
17 студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста на студентите по
предметот Фонологија на современиот македонски јазик 1 на Филолошки
факултет изнесува 88,23%. Средниот успех покажан по овој предмет
изнесува 7,06.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
16

Не се
јавиле
2

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
/
14
14
5 6

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/ 2
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
1

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
1
1
1 /

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/ /
/
100

Старословенски јазик 2
Предметот Старословенски јазик 2 (задолжителен) го предаваше
доц. д-р Елка Јачева-Улчар (Институт за македонски јазик Крсте Петков
Мисирков). Предметот имаше фонд на часови 2+2 и се слушаше во летниот
семестар. По предметот Старословенски јазик 2 беа предвидени и одржани
предавања во период од 20.2.2009 год. (петок) до 31.5.2009 год. Наставата
се одржуваше во предавална 5 (во холот на Кампусот). Во предавањата
се совладуваше историскиот дел за настанувањето на старословенскиот
јазик и писмо, информации за најстарите споменици (епиграфски и книжевни) на старословенски јазик (пишувани со глаголица и со кирилица),
варијантите на црковнословенскиот јазик, вокалниот и консонантскиот систем на старосло-венскиот јазик, усвојување на фонетско-фонолошките
појави во старословен-скиот јазик (вокалите во почетокот на зборот, во-
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кално р и л, метатеза на ликвидите, превој на вокалите, палатализациите на
к, г, х, јотување, промени во консонантските групи, основни сознанија за акцентот), деклинација кај именките во старо-словенскиот јазик, усвојување
на: заменките, придавките, броевите, прилозите,синтаксата на падежите,
глаголите, глаголските времиња и партиципите во старословенскиот јазик.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници од 80 до 90 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Старословенски јазик 2 досега (јунска и септемвриска сесија) го имаат
положено 12 од вкупно пријавено 21 студенти (редовни и вонредни). Со
тоа проодноста на студентите по предметот Старословенски јазик 2 на
Филолошки факултет изнесува 57,14%. Средниот успех покажан по овој
предмет изнесува 6.75.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
15

Не се
јавиле
4

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
11
9
6 1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/ /
2

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриската испитна сесија
Пријавени
6

Не се
јавиле
/

Полагале
Положиле
писмено усно
6
0
6
3
2

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/ /
3
50

Правопис и правоговор
Предметот Правопис и правоговор (задолжителен) го предаваше
проф. д-р Симон Саздов (Филолошки факултет Блаже Конески – Скопје).
Предметот имаше фонд на часови 0+4 и се слушаше во летниот семестар.
По предметот Правопис и правоговор беа предвидени и одржани предавања
во период од 16.2.2009 год. (понеделник) до 31.5.2009 год. Наставата се
одржуваше во предавална 5 (во холот на Кампусот). На предавањата
студентите ги усвојуваат правописот и правоговорот на стандардниот
современ македонски јазик и се оспособуваат за користење на правописот
и на правописниот речник на македонскиот јазик.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници од 75-80 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Правопис и правоговор досега (јунска сесија) го имаат
положено 15 од вкупно пријавено 16 студенти. Со тоа проодноста на
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студентите по предметот Правопис и правоговор на Филолошки факултет
изнесува 93,75%. Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7.6.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија (во септемвриската сесија немаше пријавени)
Пријавени
16

Не се
јавиле
1

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
15
/
15
3 5

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
3 1
0
100

Народна книжевност 2
Наставата по предметот Народна книжевност 2 ја изведуваше доц.
д-р Јованка Денкова. Наставата се слушаше во вториот семестар од
студиската 2008/09 година како изборен предмет со фонд на часови 2+1 кај
групата Македонски јазик и книжевност и носеше 3 кредити. Наставата
се изведуваше во предавална 6 (во холот на Педагошкиот и Факултетот
за природни и технички науки), секој четврток и од почетокот на летниот
семестар.
На предавањата студентите се запознаваат со класификацијата на
народната проза-народни приказни за животни и басни, сказни, новели,
анегдоти, легенди и преданија, како и кратките фолклорни жанри-пословици
и поговорки, гатанки, благослови и клетви; специфики на фолклорната
поетика; облици на постфолклор. Се право преглед на собирачите на
македонските народни умотворби, во минатото и во современи услови, со
што студентите го осознаваат значењето на народната проза како матрица
врз која се потпира уметничката поезија и литературата воопшто.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници од 75 до 80 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми и
студентите пројавија вонреден интерес за предметот. Предметот Народна
книжевност 2 досега (јунска и септемвриска сесија) го имаат положено
16 од вкупно пријавено 17 студенти. Со тоа проодноста на студентите
по предметот Народна книжевност 2 на Филолошки факултет изнесува
94.11%. Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 8.56.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
16

Не се
јавиле
1

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
15
15
5 4

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
3 3
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
1
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Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
1
1
1 /

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/ /
/
100
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Средновековна книжевност 2
Наставата по предметот Средновековна книжевност 2 ја изведуваше
проф. д-р Добрила Миловска. Наставата се слушаше во вториот семестар
од студиската 2008/09 година како изборен предмет со фонд на часови
2+1 кај групата Македонски јазик и книжевност и носеше 3 кредити.
Наставата се изведуваше во предавална 5 (во холот на Педагошкиот и
Факултетот за природни и технички науки). По предметот Средновековна
книжевност 1 беа предвидени и одржани предавања во период од 20.2.2009
год. (петок) до 31.5.2009 год. На предавањата студентите се запознаваат со
разновидните книжевни жанри кои биле создавани во текот на Кирилометодиевскиот период. Тие се оспособуваат со знаења кои им овозможуваат
да ги разликуваат жанрите и да вршат споредба на средновековните книжевни жанри со книгата над книгите-Библијата.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници од 95 до 100 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми
и студентите пројавија вонреден интерес за предметот. Предметот
Средновековна книжевност 2 досега (јунска) го имаат положено 16
од вкупно пријавено 16 студенти. Со тоа проодноста на студентите по
предметот Средновековна книжевност 2 на Филолошки факултет изнесува
100%. Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 8.12.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
16

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
16
16
16
1 6

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
2 4
0
100

Историја на македонската култура и цивилизација
Наставата по предметот Историја на македонската култура и
цивилизација ја изведуваше доц. д-р Јованка Денкова. Наставата се
слушаше во вториот семестар од студиската 2008/09 година како изборен
предмет со фонд на часови 2+1 кај групата Македонски јазик и книжевност
и носеше 3 кредити. Наставата се изведуваше во предавална 6 (во холот на
Педагошкиот и Факултетот за природни и технички науки). По предметот
Историја на македонската култура и цивилизација беа предвидени и
одржани предавања во период од 16.2.2009 год. (вторник) до 31.5.2009 год.
На предавањата студентите се запознаваат со основните теми поврзани
со разни цивилизациски и културни основи на македонската култура и
цивилизација, почнувајќи од праисторијата, па преку големата империја на
Александар Македонски, преку појавата и ширењето на христијанството
како културен суперкод на културите во Македонија, потоа преку
филозофемата на византиската култура, и преку навлегувањето на
османлиската култура на теренот на Македонија Деветнаесетвековната
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култура на просветата и преродбата. Предвидената наставна програма
целосно беше реализирана. Во текот на семестарот беа организирани и два
елиминаторни колоквиума, студентите во групи изработуваа семинарски
работи на точно определени теми од предметниот наставник. Посетеноста
на предавањата се движеше во граници од 95 до 100 %. Наставата се
одвиваше без никакви проблеми и студентите пројавија вонреден интерес
за предметот. Наставата беше проследена со презентации во Power point.
Предметот Историја на македонската култура и цивилизација досега
(јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 11 од вкупно пријавено
12 студенти. Со тоа проодноста на студентите по предметот Историја на
македонската култура и цивилизација на Филолошки факултет изнесува
91,66%.
Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 9.09
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
10

Не се
јавиле
1

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
9
9
1 3

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
1 3
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
2

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
2
2
0 0

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
0 1
0
100

Српски јазик 2
Предметот Српски јазик 2 го предаваше проф. д-р Чедомир Стојменовиќ.
Предметот Српски јазик 2 се слушаше во вториот семестар од
студиската 2008/09 година, со фонд на часови 2+1, како изборен предмет
кај групата Македонски јазик и книжевност и носеше 3 кредити. Наставата
се изведуваше во предавална 6 (во холот на Педагошкиот и Факултетот за
природни и технички науки).
По предметот Српски јазик 2 беа предвидени и одржани предавања
во период од 16.2.2009 год. (четврток) до 31.5. 2009 год. Во предавањата
студентите стекнаа основни знаења од историјата на српскиот литературен
јазик, како и од фонолошкиот систем на српскиот јазик.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во текот
на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, студентите
во групи изработуваа семинарски работи на точно определени теми од
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во граници
од 95 до 100 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот
Српски јазик 2 досега (јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 17
од вкупно пријавено 17студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста на
студентите по предметот Српски јазик 2 на Филолошки факултет изнесува
100 %. Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 6.76.
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
16

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
16
16
9 4

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
/ 1
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
1

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
1
1
0 1

8
0

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
0
100

Македонска палеолингвистика 2
Предметот Македонска палеолингвистика 2 го предаваше доц. д-р
Душко Алексовски.
Предметот Македонска палеолингвистика 2 се слушаше во вториот
семестар од студиската 2008/09 година, со фонд на часови 2+0, како изборен
предмет кај групата Македонски јазик и книжевност и носеше 2 кредита.
Наставата се изведуваше во предавална 6 (во холот на Педагошкиот и
Факултетот за природни и технички науки).
Предавањата по предметот Македонска палеолингвистика 2
беа одржувани од почетокот до крајот на летниот семестар. Во
предавањата студентите се запознаваат со почетоците на македонската
палеолингвистика, тргнувајќи од далечната праисторија, од времето
на палеолитот, неолитот, енеолитот, бронзеното и железното време.
Студентите ќе се стекнат со знаење од сите фази на развој на македонскиот
јазик и писмо, од најстарите временски периоди, од времето на првите
писмени форми од типот на купулите, од пред 32.000 години, ретикулите
од времето на 28.000 години, праисториските геометриски фигури кои се
претходница на појавата на алфабетскиот писмен систем, како и со еден
многу развиен писмен систем од типот на круциформите.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници од 90 до 100 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Македонска палеолингвистика 2 досега (јануарско-февруарска и
септемвриска сесија) го имаат положено 18 од вкупно пријавено 23 студенти
(редовни и вонредни). Со тоа проодноста на студентите по предметот
Македонска палеолингвистика 2 на Филолошки факултет изнесува 78 %.
Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7.4.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
14

Не се
јавиле
3

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
11
11
5 1

8
0

Успех
%
9 10 паднат положени
3 2
0
100
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
9

Не се
јавиле
2

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
2
7
5 0

8
0

Успех
%
9 10 паднат положени
0 2
0
100

Италијански јазик 2
Предметот Италијански јазик 2 се изучува во вториот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+2 за
групата Македонски јазик и книжевност и носеше 2 кредита. Наставата
ја изведуваше кореспондент Весна Петрова (вежби). Наставата се
изведуваше во среда, во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за
природни и технички науки.
Предавањата по предметот Италијански јазик 2 беа одржувани од
почетокот до крајот на летниот семестар. Во предавањата студентите ги
прошируваат и продлабочуваат знаењата стекнати во првиот семестар низ
разни текстови поврзани со славни личности, професии и занаети, навики, ресторан, одмор, патување, празници и сл. Тие стекнување вештини на
усно и писмено разбирање и изразување во дадени ситуации, раскажување
и сместување на даден настан во минато време, зборување за идни планови
и претпоставки. Исто така, совладуваа разни граматички структури (минато опрделено свршено време, партицип, идно време, прилози за време) и
се здобиваат со основни познавања од култура и цивилизација.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници од 80 до 90 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Италијански јазик 2 досега (јунска и септемвриска сесија) го
имаат положено 5 од вкупно пријавено 9 студенти (редовни и вонредни).
Со тоа проодноста на студентите по предметот Италијански јазик 2 на
Филолошки факултет изнесува 55,55%. Средниот успех покажан по овој
предмет изнесува 7.6.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Македонски
јазик и книжевност во јунска испитна сесија
Пријавени
8

Не се
јавиле
4

Полагале
Положиле
писмено усно
6
0
4
4
/

7
2

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/ 1
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од  Македонски
јазик и книжевност во септемвриска испитна сесија
Пријавени
1
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Не се
јавиле
/

Полагале
Положиле
писмено усно
6
0
1
1
1

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/ /
/
100
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Шпански јазик 2
Предметот Шпански јазик 2 се изучува во вториот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+2 за
групата Македонски јазик и книжевност и носеше 2 кредити. Наставата
ја изведуваше кореспондент Марија Тодорова (вежби). Наставата се
изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни и
технички науки, поточно во предавална 6.
Предавањата по предметот Шпански јазик 2 беа одржувани од
почетокот до крајот на летниот семестар. Во предавањата студентите ги
прошируваат и продлабочуваат знаењата стекнати во првиот семестар низ
разни текстови поврзани со славни личности, професии и занаети, навики,
ресторан, одмор, патување, празници и сл. Тие стекнуваат вештини на
усно и писмено разбирање и изразување во дадени ситуации, раскажување
и сместување на даден настан во минато време, зборување за идни планови
и претпоставки. Исто така, совладуваат разни граматички структури
(минато определено свршено време, партицип, идно време, прилози за
време), а се здобиваат и со основни познавања од култура и цивилизација.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се
движеше во граници од 85 до 90 %. Наставата се одвиваше без никакви
проблеми. Предметот Шпански јазик 2, од групата Македонски јазик и
книжевност досега (јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 2
од вкупно пријавено 8 студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста
на студентите по предметот Шпански јазик 2 на Филолошки факултет
изнесува 25%. Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 8.0.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
5

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
1
1
0 0

8
0

Успех
%
9 10 паднат положени
1 0
4
10

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриската испитна сесија
Пријавени
3

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
2
1
1
0 1

8
0

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
2
75

Француски јазик 2
Предметот Француски јазик 2 се изучува во вториот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+2 за
групата Македонски јазик и книжевност и носеше 2 кредита. Предавањата
ги изведуваше доц. д-р Душко Алексовски, а вежбите м-р Ева Велинова.
Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот
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за природни и технички науки, поточно во предавална 6.
Предавањата по предметот Француски јазик 2 беа одржувани од
почетокот до крајот на летниот семестар. Во предавањата студентите се
запознаваат со: конјугација, негација, прашални форми и заповеден начин
кај повратните глаголи. Преостанати глаголски времиња во индикатив:
futur proche, passé composé, imparfait. Релативни заменки (qui, que, où - locatif) и прилошки заменки (en, y). Степенување на придавките.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници од 90 до 95 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Француски јазик 2, од групата Македонски јазик и
книжевност досега (јунска сесија) го има положено 1 од вкупно пријавен 1
студент. Со тоа проодноста на студентите по предметот Француски јазик 2
на Филолошки факултет изнесува 100 %. Средниот успех покажан по овој
предмет изнесува 9.0.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската испитна сесија (во септемвриската испитна сесија немаше пријавени кандидати)
Пријавени
1

Не се
јавиле
/

Полагале
Положиле
писмено усно
6
/
1
1
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
1 /
/
100

Вовед во славистиката
Предметот Вовед во славистиката се изучува во вториот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 2+0 за
групата Македонски јазик и книжевност и носеше 2 кредити. Предавањата
ги изведуваше кореспондент Костадин Голаков. Наставата се изведуваше
во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни и технички
науки, поточно во предавална 6.
Предавањата по предметот Вовед во славистиката беа одржувани
секоја среда, од почетокот до крајот на летниот семестар. Во предавањата
студентите ги совладуваат поимите и термините: славистика, Словени,
развој на словенската писменост, словенско јазично семејство, словенски
јазици и книжевности, старословенски јазик, прасловенски јазик, како и
разбирање на односот меѓу словенските народи, јазици и писма.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници од 90 до 95 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Вовед во славистиката, од групата Македонски јазик и
книжевност досега (јануарско-февруарска и јунска сесија) го имаат
положено 9 од вкупно пријавени 13 студенти. Со тоа проодноста на
студентите по предметот Вовед во славистиката на Филолошки факултет
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изнесува 69,23%. Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 6.7.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
8

Не се
јавиле
/

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
/
8
4
2 /

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
1 /
4
50

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
5

Не се
јавиле
/

Полагале
Положиле
писмено усно
6
5
/
5
4

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/ /
/
100

Катедра за англиски јазик и книжевност
Според студиската програма во зимскиот семестар, студентите
од Катедрата за англиски јазик и книжевност слушаа настава по
предметите: Англиски јазик 1, Граматика на англискиот јазик 1 (фонетика
и фонологија), Англиска книжевност 1 (од појавата до 16 век), Британска
култура и цивилизација, Современ македонски јазик 1, Европска
цивилизација, Информатика, Македонска палеолингвистика 1, и Странски
јазици 1 (италијански, шпански и француски јазик).
Англиски јазик 1
Лекторската настава по предметот Англиски јазик 1 во зимскиот
семестар ја изведуваа виш лектор м-р Снежана Кирова, м-р Нина
Даскаловска и м-р Крсте Илиев. Групата на студенти беше поголема и
броеше околу 130 студенти, заради што беше поделена на три групи, а
во секоја група настава одржуваше некој од горенаведените колеги во
различен термин.
Предметот беше задолжителен, со фонд на часови 0+8 и носеше 6
кредити. Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот и
Факултетот за природни и технички науки, поточно во предавална 6.
Предавањата по предметот Англиски јазик 1 беа одржувани редовно,
од самиот почеток до крајот на зимскиот семестар. Во предавањата
студентите совладуваат разни граматички форми и структури, со што се
оспособуваат за усна комуникација во секојдневни ситуации и изразување
на сопствени ставови и мислења.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници од 90-95 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Англиски јазик 1, од групата Англиски јазик и книжевност
досега (јануарско-февруарска, априлска, јунска и септемвриска сесија)
го имаат положено 102 од вкупно пријавени 152 студенти (редовни и
вонредни). Со тоа проодноста на студентите по предметот Англиски
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јазик 1 на Филолошки факултет изнесува 67,10%. Табеларен приказ
за постигнатиот успех на студентите во февруарска испитна сесија од
групата на м-р Крсте Илиев.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
Пријавени
30

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
30
29

Среден успех: 8,6

6
2

7
3

Успех
%
8 9 10 паднат положени
4 14 6
1
96,6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска
испитна сесија
Пријавени
5

Не се
јавиле
/

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
/
5
4
2 1

Среден успех:6,75

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/ /
1
80

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
3

Не се
јавиле
/

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
3
2
1 1

Среден успех:6,5

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/ /
1
66,6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
1

Не се
јавиле
/

Полагале
Положиле
писмено усно
6
/
1
0
/

Среден успех:0

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/ / /
1
0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија од групата на виш лектор м-р Снежана Кирова
Наставна насока
Пријавени
16

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
16
10
3 2

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
1 1
6

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
22
14
3 3

8
7

Успех
%
9 10 паднат положени
1 0
8
0

Преведување и толкување

Пријавени
22

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска
испитна сесија од групата на м-р Снежана Кирова
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Наставна насока
Пријавени
2

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
2
2
2 /

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/ /
/
100

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
1
1
1 0

8
0

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
0
100

Преведување и толкување

Пријавени
1

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија од групата на м-р Снежана Кирова
Пријавени
6

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
6
1
1
1 /

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/ /
5

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриската испитна сесија од групата на м-р Снежана Кирова
Наставна насока
Пријавени
4

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
4
2
2
1 1

Успех
%
8 9 10 паднат положени
0 0 0
2

Не се
јавиле
0

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
3
3
3
3 0

8
0

Преведување и толкување

Пријавени
3

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
сесија во групата на м-р Нина Даскаловска
Пријавени
40

Не се
јавиле
4

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
36
27
3 7

8
4

Успех
%
9 10 паднат положени
5 8
9
75

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска
сесија во групата на м-р Нина Даскаловска
Пријавени
13

Не се
јавиле
5

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
7
7
6 1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/ /
6
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска
сесија во групата на м-р Нина Даскаловска
Пријавени
3

Не се
јавиле
1

Полагале
Положиле
писмено усно
6
0
2
/
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/ /
2
0
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска сесија во групата на м-р Нина Даскаловска
Пријавени
3

Не се
јавиле
1

Полагале
Положиле
писмено усно
6
0
2
/
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/ /
2
0

Граматика на англискиот јазик 1 (Фонетика и фонологија)
Наставата по предметот Граматика на англискиот јазик 1 во зимскиот
семестар ја изведуваше асс. м-р Весна Продановска. Групата на студенти
беше голема и броеше околу 130 студенти и во недостиг од соодветна
предавална се соочувавме со тешкотии при изведувањето на вежбите.
Предметот беше задолжителен, со фонд на часови 2+2 и носеше 6 кредити.
Наставата се изведуваше во среда во Предавална 1 на Педагошкиот
факултет.
Предавањата по предметот Граматика на англискиот јазик 1 беа
одржувани редовно, од почетокот до крајот на зимскиот семестар.
Во предавањата студентите ги совладуваат основите на фонетиката:
гласовниот систем на англикскиот јазик, вокали, консонанти, дифтонзи,
трифтонзи, акцент. Предмет на проучување и задачи на фонетиката. Гранки
на фонетиката. Односот на фонетиката кон други дисциплини. Основни
принципи на правописот и правоговорот на англискиот стандарден јазик.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
околу 95 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот
Граматика на англискиот јазик 1, од групата Англиски јазик и книжевност
досега (јануарско-февруарска, априлска, јунска и септемвриска сесија)
го имаат положено 112 од вкупно пријавени 155 студенти (редовни и
вонредни). Со тоа проодноста на студентите по предметот Граматика на
англискиот јазик 1 на Филолошки факултет изнесува 72,25%.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарската
сесија
Пријавени
118

Полагале
Успех
Не се
%
Положиле
јавиле писмено усно
6 7 8 9 10 паднат положени
2
0
116
94
42 16 16 10 10
34
79

Среден успех во февруарската сесија - 7,25

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска
испитна сесија
Пријавени
16

Не се
јавиле
1

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
2
13
11
4 4

Среден успех во априлската сесија - 7
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8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
1 /
5
68
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска
испитна сесија
Пријавени
12

Не се
јавиле
2

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
10
0
5
1 1

Среден успех во јунската сесија -7.6

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
1 0
5
41

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
9

Не се
јавиле
3

Полагале
Положиле
писмено усно
6 7
0
6
2
1 /

Среден успех во септемвриската сесија- 8

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/ 1
4
22

Англиска книжевност 1 (од појавата до 16 век)
Наставата по предметот Англиска книжевност 1 во зимскиот семестар
ја изведуваше виш лектор М-р Марија Кукубајска. Групата на студенти
беше голема и броеше околу 130 студенти и предавањата се одржуваа во
Големиот амфитеатар во петок. Предметот беше задолжителен, со фонд
на часови 2+1 и носеше 6 кредити.
Предавањата по предметот Англиска книжевност 1 беа одржувани
редовно, од почетокот до крајот на зимскиот семестар. Во предавањата
студентите изучуваа детални студии на историјата на англиската
литература - од нејзините почетоци до 16 век, со образложување на
историски, социјални, културни и цивилизациски предуслови што се
рефлектирале врз развојот на англиските литературни жанрови: усмена
традиција, поезија, проза, драма, роман.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се
движеше во границите 95-100 %. Наставата се одвиваше без никакви
проблеми. Предметот Англиска книжевност 1, од групата Англиски
јазик и книжевност досега (јануарско-февруарска, априлска, јунска и
септемвриска сесија) го имаат положено 116 од вкупно пријавени 131
студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста на студентите по
предметот Англиска книжевност 1 на Филолошки факултет изнесува
88.54%. Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7.92.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
февруарската сесија
Пријавени
116

Полагале
Успех
Не се
%
Положиле
јавиле писмено усно
6 7 8 9 10 паднат положени
3
0
113
112
14 34 30 12 22
1
96,5
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска
сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
1
1

6
1

7
0

8
0

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
сесија
Пријавени
7

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
0
6
0

6
0

7
0

8
0

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
6
0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
сесија
Пријавени
7

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
0
6
3

6
0

7
1

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
3
43

Британска култура и цивилизација
Наставата по предметот Британска култура и цивилизација во
зимскиот семестар ја изведуваше помл.асс. м-р Крсте Илиев. Предметот
беше изборен, со фонд на часови 2+1 и носеше 3 кредити.
Предавањата по предметот Британска култура и цивилизација беа
одржувани редовно, а заради големината на групата, студентите беа
поделени во две групи, при што едната група одржуваше предавања во
Предавална 5 (во холот на Педагошкиот факултет), а другата група ги
одржуваше предавањата во Предавална 1 на Педагошки факултет) од
почетокот до крајот на зимскиот семестар. Во предавањата студентите
се запознават со културата и историјата на Велика Британија и нејзините
особености, во поглед на географија, население, култура, традиција,
обичаи.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во границите 95-100 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Британска култура и цивилизација, од групата Англиски јазик и
книжевност досега (јануарско-февруарска, априлска, јунска и септемвриска
сесија) го имаат положено 114 од вкупно пријавени 147 студенти (редовни
и вонредни). Со тоа проодноста на студентите по предметот Британска
култура и цивилизација на Филолошки факултет изнесува 77,55%. Средниот
успех покажан по овој предмет изнесува 7.83.
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
Пријавени
119

Полагале
Успех
Не се
%
Положиле
јавиле писмено усно
6 7 8 9 10 паднат положени
1
0
118
102
21 22 20 19 21
16
86

Среден успех:8,04
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска
испитна сесија
Пријавени
10

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
3
0
7
7

Среден успех:6,42

6
5

7
1

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
13

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
3
0
10
5

Среден успех:7,2

6
1

7
3

8
0

Успех
%
9 10 паднат положени
1 0
5
50

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
5

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
3
0
2
/

Среден успех:0

6
/

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
/
2

Современ македонски јазик 1
Предметот Современ македонски јазик 1 се изучува во првиот
семестар на Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на
часови 2+2 за групата Англиски јазик и книжевност и носеше 4 кредити.
Наставата ја изведуваше проф. д-р Снежана Веновска-Антевска (Институт
за македонски јазик Крсте Петков Мисирков). Наставата се изведуваше
секој четврток, во предавална 5 на Педагошкиот факултет.
Предавањата по предметот Современ македонски јазик 1 беа одржувани
од почетокот, од 6.11.2008 година до крајот на зимскиот семестар 1011.1.2009 година. На предавањата студентите се упатуваат во основните
принципи на комуникации, се воведуваат во предметот на лингвистиката
преку македонскиот јазик. Понатаму, се разгледува поставеноста говорен
и пишуван македонски јазик, македонски дијалекти наспрема стандардниот
јазик. Се разгледува развитокот на македонскиот јазик, почнувајќи од
старата словенска писменост до современата состојба, со посебен осврт
кон македонскиот јазик во 19 век. Предвидената наставна програма
целосно беше реализирана. Во текот на семестарот беа организирани и два
елиминаторни колоквиума, студентите во групи изработуваа семинарски
работи на точно определени теми од предметниот наставник. Посетеноста
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на предавањата се движеше во граници од 95 до 100 %. Наставата се
одвиваше без никакви проблеми. Предметот Современ македонски јазик
1, од групата Англиски јазик и книжевност досега (февруарска, априлска,
јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 112 од вкупно пријавено
117 студенти. Со тоа проодноста на студентите по предметот Современ
македонски јазик 1 на Филолошки факултет изнесува 95.83%. Средниот
успех покажан по овој предмет изнесува 8.41.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
февруарската испитна сесија
Пријавени
117

Полагале
Успех
Не се
%
Положиле
јавиле писмено усно
6 7 8 9 10 паднат положени
1
0
116
112
23 19 23 18 27
4
96

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската
сесија
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
3
3
3

6
1

7
1

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
0
100

Европска цивилизација
Предметот Европска цивилизација го предаваше доц. д-р Јованка
Денкова, а вежбите ги изведуваше помл. асс. м-р Ева Велинова.
Предметот Европска цивилизација се слушаше во првиот семестар од
студиската 2008/09 година, со фонд на часови 2+1, како изборен предмет
кај групата Англиски јазик и книжевност и носеше 2 кредити. Наставата
се изведуваше во предавална 6 (во холот на Педагошкиот и Факултетот за
природни и технички науки).
По предметот Европска цивилизација беа предвидени и одржани
предавања во период од 21.10.2008 год. (вторник) до 10/11. 1. 2009
год. Во предавањата студентите се запознаваат со поимите култура и
цивилизација. Прапочетоци на човекот на европско тло. Антика. Раѓање
на античките култури на европска почва. Старогрчка митологија.
Римска митологија. Литературата на античките народи. Антички театар.
Мотивите од античката уметност во современото творештво. Корените на
научната мисла во Антиката. Античка архитектура. Животот и обичаите
на луѓето во Антиката. Појавата и ширењето на христијанството. Појавата
и ширењето на исламот. Животот и обичаите на луѓето во средниот век,
средновековна уметност (архитектура, литература, сликарство, вајарство,
музика). во времето на просветителството и рационализмот. Литературата
во периодот на рационализмот и просветителството. Современата европска
литература, архитектура, музика, ликовна, филмска и сценска уметност.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 97-100 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
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Предметот Европска цивилизација досега (јануарско-февруарска,
априлска, јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 29 од вкупно
пријавено 39 студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста на
студентите по предметот Европска цивилизација на Филолошки факултет
изнесува 74,35%. Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7.72.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
февруарската испитна сесија
Пријавени
31

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
7
0
24
23

6
3

7
5

8
7

Успех
%
9 10 паднат положени
5 3
1

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската
испитна сесија
Пријавени
6

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
6
6

6
2

7
4

8
0

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
1
0

6
0

7
0

8
0

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
1

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриската испитна сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
1
0

6
0

7
0

Успех
%
8 9 10 паднат положени
0 0 0
1

Информатика
Предметот Информатика се изучуваше во првиот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+2 за
групата Англиски јазик и книжевност и носеше 2 кредита. Предавањата
ги изведуваше проф. д-р Владо Гичев, а вежбите м-р Александар Крстев.
Наставата се изведуваше во предавалните на Факултетот за природни и
технички науки и Факултетот за информатика.
Предавањата по предметот Информатика беа одржувани од почетокот
до крајот на зимскиот семестар. Во предавањата студентите се запознаваат
со основите на информатиката, користење на информационите системи
во наставната и преведувачката струка.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 95-100 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми
и студентите пројавија голем интерес за овој предмет. Предметот
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Информатика, од групата Англиски јазик и книжевност досега (јануарскофевруарска и јунска сесија) го имаат положено 88 од вкупно пријавено
93 студенти. Со тоа проодноста на студентите по предметот Информатика
на Филолошкиот факултет изнесува 94.62 %. Средниот успех покажан по
овој предмет изнесува 9.96.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
Пријавени
86

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
4
0
82
82

6
/

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
5 76
/

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска
сесија
Пријавени
4

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
0
3
3

6
/

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
2
/

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
0
1
1

6
/

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриската сесија
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
2
2

6
/

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
1
/
1

Италијански јазик 1
Предметот Италијански јазик 1 се изучува во првиот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+4 за
групата Англиски јазик и книжевност и носеше 3 кредити. Наставата ја
изведуваше кореспондент Весна Петрова (вежби). Наставата се изведуваше
во среда и четврток, во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за
природни и технички науки.
Предавањата по предметот Италијански јазик 1 беа одржувани од
почетокот до крајот на зимскиот семестар. Во предавањата студентите се
запознаваат со основните карактеристики на италијанскиот јазик; Правила
за читање и пишување; Основни граматички содржини (определен и
неопределен член, род и број кај именките; описни, присвојни, показни,
прашални придавки; броеви; прилози за место; сегашно време и минато
определено свршено време); Кратки дијалози и ситуации од секојдневниот
живот, семејство и семејни врски, слободно време; Преведување реченици
кои ги содржат граматичките структури; Диктати.
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Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 80-90 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Италијански јазик 1 досега (јануарско-февруарска, априлска,
јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 67 од вкупно пријавено
87 студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста на студентите по
предметот Италијански јазик 1 на Филолошки факултет изнесува 77,01%.
Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 8.34.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
Пријавени
76

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
0
75
58

6
8

7
4

8
9

Успех
%
9 10 паднат положени
11 26
17
77

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска
испитна сесија
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
3
3

6
1

7
2

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
5

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
0
4
3

6
2

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
1
75

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Англиски
јазик и книжевност во септемвриска испитна сесија
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
3
3

6
1

7
2

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
/
/
100

Шпански јазик 1
Предметот Шпански јазик 1 се изучува во првиот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+4
за групата Англиски јазик и книжевност и носеше 3 кредити. Наставата
ја изведуваше кореспондент Марија Тодорова (вежби). Наставата се
изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни и
технички науки, поточно во предавална 6.
Предавањата по предметот Шпански јазик 1 беа одржувани од
почетокот до крајот на зимскиот семестар. Во предавањата студентите се
запознаваат со основните карактеристики на јазикот, правила за читање
и пишување; Совладување на основни граматички содржини: определен
и неопределен член, род и број кај именките, описни придавки, показни,
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посвојни, прашални, извични придавки, прости броеви. Сегашно и
минато време. Видови одречни и прашални реченици. Кратки дијалози од
секојдневниот живот, годишни времиња, пишување кратки и едноставни
состави кои ги содржат изучуваните граматички структури и терминологија.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во текот на
семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, студентите
во групи изработуваа семинарски работи на точно определени теми од
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во
граници 85-90 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Шпански
јазик 1, од групата Англиски јазик и книжевност досега (јануарскофевруарска, априлска, јунска и септемвриска сесија) го имаат положено
53 од вкупно пријавено 68 студенти. Со тоа проодноста на студентите по
предметот Шпански јазик 1 на Филолошки факултет изнесува 77,94%.
Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7.83.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
Пријавени
29

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
29
26

6
8

7
4

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
3 8
3
89

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската
испитна сесија
Пријавени
4

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
4
4

6
1

7
3

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
10

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
29

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
0
23
23

6
4

7
8

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
3 5
/

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриската испитна сесија
Пријавени
6

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
5
/
0

6
/

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
/
5

Француски јазик 1
Предметот Француски јазик 1 се изучуваше во првиот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+4 за
групата Англиски јазик и книжевност и носеше 3 кредити. Предавањата
ги изведуваше доц. д-р Душко Алексовски, а вежбите м-р Ева Велинова.
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Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот
за природни и технички науки, поточно во предавална 6.
Предавањата по предметот Француски јазик 1 беа одржувани од
почетокот до крајот на зимскиот семестар. Во предавањата студентите се
запознаваат со основните карактеристики на јазикот, правила за читање
и пишување; Совладување на основни граматички содржини: определен
и неопределен член, род и број кај именките, описни придавки, показни,
посвојни, прашални, извични придавки, прости броеви. Сегашно и
минато време. Видови одречни и прашални реченици. Кратки дијалози од
секојдневниот живот, годишни времиња, пишување кратки и едноставни
состави кои ги содржат изучуваните граматички структури и терминологија.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во текот на
семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, студентите
во групи изработуваа семинарски работи на точно определени теми од
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во
граници 85-90 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Француски
јазик 1, од групата Англиски јазик и книжевност досега (јануарскофевруарска) го имаат положено 7 од вкупно пријавено 8 студенти. Со тоа
проодноста на студентите по предметот Француски јазик 1 на Филолошки
факултет изнесува 87,5%. Средниот успех покажан по овој предмет изнесува
8.71.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија, наставна насока
Пријавени
8

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
0
7
7

6
1

7
/

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
1 3
/
87

Македонска палеолингвистика 1
Предметот Македонска палеолингвистика 1 го предаваше доц. д-р
Душко Алексовски.
Предметот Македонска палеолингвистика 1 се слушаше во првиот
семестар од студиската 2008/09 година, со фонд на часови 2+0, како изборен
предмет кај групата Англиски јазик и книжевност и носеше 2 кредити.
Наставата се изведуваше во предавална 6 (во холот на Педагошкиот и
Факултетот за природни и технички науки).
Предавањата по предметот Македонска палеолингвистика 1 беа
одржувани од самиот почеток до крајот на зимскиот семестар. Во
предавањата студентите се запознаваат со почетоците на македонската
палеолингвистика, тргнувајќи од далечната праисторија, од времето
на палеолитот, неолитот, енеолитот, бронзено и железното време.
Студентите ќе се стекнат со знаење од сите фази на развој на македонскиот
јазик и писмо, од најстарите временски периоди, од времето на првите
писмени форми од типот на купулите, од пред 32.000 години, ретикулите
од времето на 28.000 години, праисториските геометриски фигури кои се
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претходница на појавата на алфабетскиот писмен систем, како и со еден
многу развиен писмен систем од типот на круциформите.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 90-100 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Македонска
палеолингвистика 1 досега (јануарско-февруарска и септемвриска сесија)
го имаат положено 44 од вкупно пријавено 44 студенти (редовни и
вонредни). Со тоа проодноста на студентите по предметот Македонска
палеолингвистика 1 на Филолошки факултет изнесува 100 %. Средниот
успех покажан по овој предмет изнесува 8.1.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарската
сесија
Пријавени
44

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
44
44

6
7

7
7

8
8

Успех
%
9 10 паднат положени
14 8
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите априлската
сесија испитна сесија
Пријавени
/

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
/
/

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/

Според студиската програма во летниот семестар, студентите
од Катедрата за англиски јазик и книжевност слушаа настава по
предметите: Англиски јазик 2, Граматика на англискиот јазик 2 (фонетика
и фонологија), Англиска книжевност 2 (од 16 до 18 век), Американска
култура и цивилизација, Современ македонски јазик 2, Новиот американски
југ, Сонетот во англиската книжевност, Македонска палеолингвистика 2,
и Странски јазици 2 (италијански, шпански и француски јазик).
Англиски јазик 2
Лекторската настава по предметот Англиски јазик 2 во летниот
семестар ја изведуваа виш лектор м-р Снежана Кирова, м-р Нина
Даскаловска, м-р Татјана Уланска и м-р Крсте Илиев. Групата на студенти
беше поголема и броеше околу 130 студенти, заради што беше поделена на
четири групи, а во секоја група настава одржуваше некој од горенаведените
колеги во различен термин.
Предметот беше задолжителен, со фонд на часови 0+8 и носеше 6
кредити. Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот и
Факултетот за природни и технички науки, поточно во предавална 6.
Предавањата по предметот Англиски јазик 2 беа одржувани редовно,
од отпочеток до крајот на летниот семестар. Во предавањата студентите
совладуваат разни граматички форми и структури, со што се оспособуваат
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за усна комуникација во секојдневни ситуации и изразување на сопствени
ставови и мислења, се оспособуваат за комуникација на теми поврзани
со животната средина, здравиот живот; го збогатуваат фондот на зборови
поврзан со темите од патувањата, историјата, проблемите од планетата итн.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 90-95 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Англиски јазик 2, од групата Англиски јазик и книжевност
досега (јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 96 од вкупно
пријавени 118 студенти. Со тоа проодноста на студентите по предметот
Англиски јазик 2 на Филолошки факултет изнесува 81,35%. Средниот
успех покажан по овој предмет изнесува 7.92.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија од групата на м-р Крсте Илиев
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
33

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
3
0
30
30

6
/

7
6

Успех
%
8 9 10 паднат положени
10 11 3
/
100

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
2
0
3
1

6
/

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
2
33

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
18
18

6
6

7
3

8
4

Успех
%
9 10 паднат положени
2 3
6

Среден успех:8,36
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
5

Среден успех: 7
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија од групата на м-р Татјана Уланска
Пријавени
24

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска сесија
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
2
2

6
2

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
/
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
5
5

6
0

7
2

8
2

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија од групата на виш лектор м-р Снежана Кирова
Наставна насока
Пријавени
5

Успех
%
9 10 паднат положени
1 0
0
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Преведување и толкување
Пријавени
15

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
0
14
14

6
5

7
4

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
1 1
0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриската испитна сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
1
0
0

6
0

7
0

8
0

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
1

Граматика на англискиот јазик 2 (фонетика и фонологија)
Наставата по предметот Граматика на англискиот јазик 2 во летниот
семестар ја изведуваше асс. м-р Весна Продановска. Групата на студенти
беше голема и броеше околу 130 студенти и во недостиг од соодветна
предавална се соочувавме со тешкотии при изведувањето на вежбите.
Предметот беше задолжителен, со фонд на часови 2+2 и носеше 6 кредити.
Наставата се изведуваше во петок во Предавална 5 на Педагошкиот
факултет.
Предавањата по предметот Граматика на англискиот јазик 1 беа
одржувани редовно, од самиот почеток до крајот на зимскиот семестар.
Во предавањата студентите ги изучуваат понатамошните принципи на
правописот и правоговорот на англискиот стандарден јазик. Физиолошка фонетика: говорен апарат и образување на гласовите. Класификација
на самогласките и согласките од физиолошка гледна точка. Акустична
фонетика: акустични особини на гласовите воопшто, акустични особини
на самогласките. Класификација на гласовите од акустична гледна точка. Квантитетот на самогласките. Позиционални и комбинирани промени
на гласовите. Испуштање и додавање на гласови во зборот. Стилистичка
вредност на фонетските единици.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
околу 95 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот
Граматика на англискиот јазик 2, од групата Англиски јазик и книжевност
досега (јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 66 од вкупно
пријавени 136 студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста на
студентите по предметот Граматика на англискиот јазик 2 на Филолошки
факултет изнесува 48,52%. Средниот успех покажан по овој предмет
изнесува 8.16.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
сесија
Пријавени
82
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Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
0
0
82
54
10

7
4

Успех
%
8 9 10 паднат положени
11 16 13
28
65
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
54

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
0
48
12

6
4

7
2

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
3 0
36
22

Англиска книжевност 2 (од 16 до 18 век)
Наставата по предметот Англиска книжевност 2 во летниот семестар
ја изведуваше лектор Елена Тупаревска. Групата на студенти беше голема
и броеше околу 130 студенти и предавањата се одржуваа во Големиот
амфитеатар во петок. Предметот беше задолжителен, со фонд на часови
2+1 и носеше 6 кредити.
Предавањата по предметот Англиска книжевност 2 беа одржувани
редовно, од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во предавањата
студентите ги изучуваа детални студии на историјата на англиската
литература - од 16 до 18 век, со образложување на историски, социјални,
културни и цивилизациски предуслови што се рефлектирале врз развојот
на англиските литературни жанрови: поезија, проза, драма, роман,
патеписи, куси раскази.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во границите 90-95 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Англиска
книжевност 2, од групата Англиски јазик и книжевност досега (јунска
и септемвриска сесија) го имаат положено 72 од вкупно пријавени 154
студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста на студентите по
предметот Англиска книжевност 2 на Филолошки факултет изнесува
46,75%. Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7.84.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
сесија
Пријавени
102

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
42
0
60
57
17

7
7

8
7

Успех
%
9 10 паднат положени
9 17
3
55,8

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
52

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
5
44
3
15

6
4

7
6

8
4

Успех
%
9 10 паднат положени
1 0
32
28,8

Американска култура и цивилизација
Наставата по предметот Американска култура и цивилизација во
летниот семестар ја изведуваше помл.ас. м-р Крсте Илиев. Предметот
беше изборен, со фонд на часови 2+1 и носеше 3 кредити.
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Предавањата по предметот Американска култура и цивилизација беа
одржувани редовно, секој петок во Големиот амфитеатар, од почетокот
до крајот на летниот семестар. Предметот ја изучува културата на САД
низ „Теоријата на еднаквоста“ на која е заснована и посветена Америка
– од своите „татковци на независноста“ до глобалната меѓу-зависност на
Америка и светскиот пазар на идеи и производи и до социјалистичката
револуција на Обама.
Со културата и историјата на Велика Британија и нејзините особености,
во поглед на географија, население, култура, традиција, обичаи.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во границите 95-100 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Американска
култура и цивилизација, од групата Англиски јазик и книжевност досега
(јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 87 од вкупно пријавени
134 студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста на студентите по
предметот Американска култура и цивилизација на Филолошки факултет
изнесува 64,92%.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
108

Полагале
Успех
Не се
%
Положиле
јавиле писмено усно
6 7 8 9 10 паднат положени
21
/
87
80
17 15 15 19 14
7
91,9

Среден успех:7,97
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
26

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
3
0
23
7

Среден успех: 6,57

6
3

7
4

8
0

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
16
30,4

Современ македонски јазик 2
Предметот Современ македонски јазик 2 се изучува во првиот
семестар на Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд
на часови 2+2 за групата Англиски јазик и книжевност и носеше 4
кредити. Наставата ја изведуваше проф. д-р Снежана Веновска-Антевска
(Институт за македонски јазик Крсте Петков Мисирков). Наставата
се изведуваше секој четврток, во предавална 5 на Педагошкиот факултет.
Предавањата по предметот Современ македонски јазик 2 беа
одржувани од самиот почеток, од 19.2.2009 година до крајот на летниот
семестар. На предавањата студентите се упатуваат во основните принципи
на комуникации, се воведуваат во предметот на лингвистиката преку
македонскиот јазик. Понатаму, се разгледува поставеноста говорен и
пишуван македонски јазик, македонски дијалекти наспрема стандардниот
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јазик. Се разгледува развитокот на македонскиот јазик, почнувајќи од
старата словенска писменост до современата состојба, со посебен осврт
кон македонскиот јазик во 19 век.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 95-100 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Современ
македонски јазик 2, од групата Англиски јазик и книжевност досега (јунска
и септемвриска сесија) го имаат положено 118 од вкупно пријавено 134
студенти. Со тоа проодноста на студентите по предметот Современ
македонски јазик 2 на Филолошки факултет изнесува 88%. Средниот
успех покажан по овој предмет изнесува 8.0.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
127

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
5
/
114
114
16

7
7

Успех
%
8 9 10 паднат положени
28 22 35
8
90

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриската испитна сесија
Пријавени
7

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
3
4
4
4

6
2

7
1

8
0

Успех
%
9 10 паднат положени
1 0
1
57

7.2.17. Новиот американски југ
По овој предмет немаше пријавени кандидати.
Задолжен за наставата по овој предмет беше виш лектор м-р Снежана
Кирова. Предметот беше изборен, со фонд на часови 2+1 и носеше 2
кредита.
7.2.18. Сонетот во англиската книжевност
Наставата по предметот Сонетот во англиската книжевност во
летниот семестар ја изведуваше помл.асс. м-р Крсте Илиев. Предметот
беше изборен, со фонд на часови 1+1 и носеше 2 кредита.
Предавањата по предметот Сонетот во англиската книжевност
беа одржувани редовно, секој петок во Предавална 1 на Педагошкиот
факултет, од почетокот до крајот на летниот семестар. На предавањата
и вежбите по овој предмет студентите се запознаваат со почетоците на
сонетот во англиската книжевност, воведен од страна на Thomas Wyatt, во
почетокот на 16 век, како и со неговиот современик Henry Howard, Earl of
Surrey. Се прави анализа на делата на Sir Philip Sidney, William Shakespeare
и Edmund Spenser. Се разгледува згаснувањето на сонетот и неговото
повторно појавување во времето на Француската револуција и делата на
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Wordsworth, Keats и Shelley. Исто така, се изучување на најистакнатите
претставници на сонетот во 20 век преку анализа на делата William Butler
Yeats.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во границите 95-100 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Сонетот во
англиската книжевност, од групата Англиски јазик и книжевност досега
(јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 54 од вкупно пријавени
70 студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста на студентите по
предметот Сонетот во англиската книжевност на Филолошки факултет
изнесува 77,14%.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
59

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
9
/
50
49

6
1

7
9

8
9

Успех
%
9 10 паднат положени
14 16
1
98

Среден успех:8,7
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
11

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
/
10
6

6
2

7
2

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
4
60

Среден успех:7
Македонска палеолингвистика 2
Предметот Македонска палеолингвистика 2 го предаваше доц. д-р
Душко Алексовски.
Предметот Македонска палеолингвистика 2 се слушаше во вториот
семестар од студиската 2008/09 година, со фонд на часови 2+0, како изборен
предмет кај групата Англиски јазик и книжевност и носеше 2 кредити.
Наставата се изведуваше во предавална 6 (во холот на Педагошкиот и
Факултетот за природни и технички науки).
Предавањата по предметот Македонска палеолингвистика 2
беа одржувани од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во
предавањата студентите се запознаваат со почетоците на македонската
палеолингвистика, тргнувајќи од далечната праисторија, од времето
на палеолитот, неолитот, енеолитот, бронзеното и железното време.
Студентите ќе се стекнат со знаење од сите фази на развој на македонскиот
јазик и писмо, од најстарите временски периоди, од времето на првите
писмени форми од типот на купулите, од пред 32.000 години, ретикулите
од времето на 28.000 години, праисториските геометриски фигури кои се
претходница на појавата на алфабетскиот писмен систем, како и со еден
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многу развиен писмен систем од типот на круциформите.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 90-100 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Македонска
палеолингвистика 2 досега (јануарско-февруарска и септемвриска сесија)
го имаат положено 51 од вкупно пријавено 52 студенти (редовни и
вонредни). Со тоа проодноста на студентите по предметот Македонска
палеолингвистика 2 на Филолошки факултет изнесува 98 %. Средниот
успех покажан по овој предмет изнесува 9.09.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
52

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
/
51
51

6
5

7
2

8
4

Успех
%
9 10 паднат положени
12 28
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриската испитна сесија
Пријавени
/

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
/
/

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
/

Италијански јазик 2
Предметот Италијански јазик 2 се изучува во вториот семестар
на Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+4
за групата Англиски јазик и книжевност и носеше 3 кредити. Наставата
ја изведуваше кореспондент Весна Петрова (вежби). Наставата се
изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни
и технички науки.
Предавањата по предметот Италијански јазик 2 беа одржувани од
самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во предавањата студентите
ги прошируваат и продлабочуваат знаењата стекнати во првиот семестар
низ разни текстови поврзани со славни личности, професии и занаети, навики, ресторан, одмор, патување, празници и сл. Тие стекнаа вештини на
усно и писмено разбирање и изразување во дадени ситуации, раскажување
и сместување на даден настан во минато време, зборување за идни планови
и претпоставки. Исто така, совладаа разни граматички структури (минато
определено свршено време, партицип, идно време, прилози за време) и се
здобиваат со основни познавања од култура и цивилизација.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 80-90 %.
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Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Италијански
јазик 2 досега (јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 49 од
вкупно пријавено 61 студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста на
студентите по предметот Италијански јазик 2 на Филолошки факултет
изнесува 80,32%. Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 8.46.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Англиски
јазик и книжевност во јунска испитна сесија
Пријавени
9

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
0
8
3

Среден успех – 6,3

6
2

7
1

8
0

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
5
37,5

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Англиски
јазик и книжевност во септемвриска испитна сесија
Пријавени
9

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
0
8
3

Среден успех – 6,3

6
2

7
1

8
0

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
5
37,5

Шпански јазик 2
Предметот Шпански јазик 2 се изучува во вториот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+4
за групата Англиски јазик и книжевност и носеше 3 кредити. Наставата
ја изведуваше кореспондент Марија Тодорова (вежби). Наставата се
изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни и
технички науки, поточно во предавална 6.
Предавањата по предметот Шпански јазик 2 беа одржувани од самиот
почеток до крајот на летниот семестар. Во предавањата студентите ги
прошируваат и продлабочуваат знаењата стекнати во првиот семестар низ
разни текстови поврзани со славни личности, професии и занаети, навики,
ресторан, одмор, патување, празници и сл. Тие стекнуваат вештини на
усно и писмено разбирање и изразување во дадени ситуации, раскажување
и сместување на даден настан во минато време, зборување за идни планови
и претпоставки. Исто така, совладуваат разни граматички структури
(минато определено свршено време, партицип, идно време, прилози за
време), а се здобиваат и со основни познавања од култура и цивилизација.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 90-95 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Шпански
јазик 2, од групата Англиски јазик и книжевност досега (јунска и
септемвриска сесија) го имаат положено 23 од вкупно пријавено 35
студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста на студентите по
предметот Шпански јазик 2 на Филолошки факултет изнесува 65,71%.
Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7.86
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
29

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
0
23
23

6
4

7
8

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
3 5
0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриската испитна сесија
Пријавени
6

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
5
0
0

6
0

7
0

8
0

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
5

Француски јазик 2
Предметот Француски јазик 2 се изучува во вториот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+4 за
групата англиски јазик и книжевност и носеше 3 кредити. Предавањата
ги изведуваше доц. д-р Душко Алексовски, а вежбите м-р Ева Велинова.
Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот
за природни и технички науки, поточно во предавална 6.
Предавањата по предметот Француски јазик 2 беа одржувани од
почетокот до крајот на летниот семестар. Во предавањата студентите се
запознаваат со: конјугација, негација, прашални форми и заповеден начин
кај повратните глаголи. Преостанати глаголски времиња во индикатив:
futur proche, passé composé, imparfait. Релативни заменки (qui, que, où - locatif) и прилошки заменки (en, y). Степенување на придавките.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 90-95 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Француски
јазик 2, од групата Англиски јазик и книжевност досега (јунска сесија)
го има положено 7 од вкупно пријавени 7 студенти. Со тоа проодноста
на студентите по предметот Француски јазик 2 на Филолошки факултет
изнесува 100 %. Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 8.14.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
6

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
6
6

6
1

7
0

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
2 1
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриската испитна сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
1
1

6
0

7
1

Успех
%
8 9 10 паднат положени
0 0 0
0
100
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Социолингвистика
Предметот Социолингвистика се изучува во вториот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 1+1 за
групата Англиски јазик и книжевност и носеше 2 кредити. Предавањата ги
изведуваше проф. д-р Владо Петровски (Педагошки факултет), а вежбите
м-р Даниела Јакимова (Педагошки факултет). Наставата се изведуваше во
предавална 6 на Педагошкиот и Факултетот за природни и технички науки.
Предавањата по предметот Социолингвистика беа одржувани од
почетокот до крајот на летниот семестар. Во предавањата студентите се
запознаваат со со социолингвистика како наука, нејзините определби
и развиток; Односот на социолингвистиката и другите сродни науки;
Потеклото и развојот на Социолингвистиката; Јазикот, општествените
промени и јазичната култура; Јазичната ситуација во Република Македонија
и општествените промени.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 90-95 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Социолингвистика, од групата Англиски јазик и книжевност
досега (јунска сесија) го има положено 3 од вкупно пријавени 3 студенти.
Со тоа проодноста на студентите по предметот Социолингвистика на
Филолошки факултет изнесува 100 %. Средниот успех покажан по овој
предмет изнесува 9.0.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
3
3

6
0

7
0

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
1 1
0
100

Катедра за германски јазик и книжевност
Според студиската програма во зимскиот семестар, студентите
од Катедрата за германски јазик и книжевност слушаа настава
по предметите: Германски јазик 1, Граматика на англискиот јазик
1 (морфологија), Германска книжевност 1 (од појавата до барок),
Култура и цивилизација на германското говорно подрачје 1, Современ
македонски јазик 1, Европска цивилизација, Информатика, Македонска
палеолингвистика 1 и Странски јазици 1 (италијански, шпански и
француски јазик).
Германски јазик 1 (лекторска настава)
Предметот Германски јазик 1 се изучува во првиот семестар на
Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со фонд на часови 0+8
за групата Германски јазик и книжевност и носеше 6 кредити. Наставата
ја изведуваа м-р Драгана Коцева и кореспондент Даринка Веселинова.
Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот
за природни и технички науки, поточно во предавална 3.
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Предавањата по предметот Германски јазик 1 беа одржувани од
почетокот до крајот на зимскиот семестар. Во предавањата преку примена
и увежбување на граматиката се совладуваат вештините: слушање,
разбирање, читање, преведување и зборување. Граматичка и лексичка
анализа на текстови од најразлични видови (кратки раскази од современата
литература, написи од весници, куси насочени текстови), конверзација
на теми од секојдневието, дијалози, диктати, куси состави, текстови со
празнини, фонетски вежби, вежби за разбирање на говорен текст и др.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 95-100 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Германски јазик 1, од групата Германски јазик и книжевност
досега (февруарска, априлска, јунска и септемвриска сесија) го имаат
положено 45 од вкупно пријавено 58 студенти (редовни и вонредни).
Со тоа проодноста на студентите по предметот Германски јазик 1 на
Филолошки факултет изнесува 77,58%. Средниот успех покажан по овој
предмет изнесува 7.82.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
Наставна насока
Пријавени
21

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
2
/
19
19

6
4

7
3

8
4

Успех
%
9 10 паднат положени
5 3
/
100

6
9

7
4

8
4

Успех
%
9 10 паднат положени
4 5
/
100

Превод и толкување
Пријавени
29

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
3
/
26
26

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска
испитна сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
/
/
/

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
/

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска
испитна сесија
Германски јазик 1 (Лекторска настава)
Пријавени
4

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
4
/
/

6
/

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
/
4
0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
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Германски јазик 1 (Лекторска настава)
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
3
/
/

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
3
0

Граматика на германскиот јазик 1 (морфологија)
Предметот Граматика на германскиот јазик 1 (Морфологија) се
изучува во првиот семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен
предмет со фонд на часови 2+2 за групата Германски јазик и книжевност
и носеше 6 кредити. Наставата (предавања и вежби) ја изведуваше доц.
д-р Билјана Ивановска. Наставата се изведуваше во предавалните на
Педагошкиот и Факултетот за природни и технички науки, поточно во
предавална 6.
Предавањата по предметот Граматика на германскиот јазик 1
беа одржувани од самиот почеток до крајот на зимскиот семестар. Во
предавањата студентите ги изучуваат предмететот, задачите и методите
на морфологијата и нејзината врска со другите дисциплини. Ја изучуваат
класификацијата на зборовите (глаголи, придавки, именки, прилози, итн),
со што студентите развиваат способност за самостојна морфолошка
анализа на зборот и на реченицата, како и продукција на граматички и
правилни конструкции од морфолошки аспект.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 95-100 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Граматика
на германскиот јазик 1, од групата Германски јазик и книжевност досега
(февруарска, априлска, јунска и септемвриска сесија) го имаат положено
50 од вкупно пријавено 59 студенти. Со тоа проодноста на студентите по
предметот Граматика на германскиот јазик 1 на Филолошки факултет
изнесува 84,74%. Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 8.0
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска   
испитна сесија (преведувачи)
Пријавени
29

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
2
26
27
27

6
5

7
7

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
8 4
/
93

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска   
испитна сесија (наставна насока)
Пријавени
21

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
19
20
19

6
0

7
6

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
5 5
1
90,5

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска
испитна сесија (наставна)
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Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
3
3
/

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
3
0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска
испитна сесија (преведувачка)
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
3
3
1

6
1

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
2
33

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
2
2
2

6
2

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
2

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска  испитна сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
1
1
1

6
1

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
/
/
100

Германска книжевност 1 (од појавата до барок)
Предметот Германска книжевност 1 се изучува во првиот семестар
на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со фонд на
часови 2+1 за групата Германски јазик и книжевност и носеше 5 кредити.
Наставата (предавања) ја изведуваше проф. д-р Петер Рау (Германска
амбасада), а вежбите кореспондент Даринка Веселинова. Наставата се
изведуваше секој вторник, во предавална 4 на Педагошкиот факултет.
Предавањата по предметот Германска книжевност 1 беа одржувани
од самиот почеток до крајот на зимскиот семестар 10-11.1.2009 година.
Преку предавањата студентите се здобиваат со основните познавања за
писменоста и митологијата на старите Германи, и ја совладуваат основната
терминологија на германството. Студентите добиваат и смерници за
развивање на индивидуална научноистражувачка работа.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 95-100 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми и студентите пројавија
извонреден интерес за предметот.
Предметот Германска книжевност 1, од групата Германски јазик и
книжевност досега (февруарска, априлска, јунска и септемвриска сесија) го
имаат положено 52 од вкупно пријавено 53 студенти. Со тоа проодноста на
студентите по предметот Германска книжевност 1 на Филолошки факултет
изнесува 98,11%. Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 8.94.
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија (од наставна насока)
Пријавени
21

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
21
21

6
0

7
2

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
9 9
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија (преведувачка насока)
Пријавени
27

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
27
27

6
1

7
2

8
4

Успех
%
9 10 паднат положени
13 7
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска
испитна сесија (преведувачи)
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
2
2

6
0

7
1

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска
испитна сесија (наставна)
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
0
1
1

6
/

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
1
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска
испитна сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
1
1

6
0

7
0

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
0
100

Култура и цивилизација на германското говорно подрачје 1
Предметот Култура и цивилизација на германското говорно подрачје
1 се изучува во првиот семестар на Филолошкиот факултет како изборен
предмет со фонд на часови 2+0 за групата Германски јазик и книжевност и
носеше 2 кредита. Наставата ја изведуваше проф. д-р Петер Рау (Германска
амбасада). Наставата се изведуваше секој вторник, во предавална 4 на
Педагошкиот факултет.
Предавањата по предметот Култура и цивилизација на германското
говорно подрачје 1 беа одржувани од почетокот до крајот на зимскиот
семестар 10-11.1.2009 година. Во предавањата се прави преглед на
германската историја по епохите низ 19 и 20 век. Се врши преглед на автори,
идеи, концепти и рецепцијата на германската филозофија, германската
музика, германските науки (а. културни науки; б. технологија) и другите
германски уметности.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
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студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 95-100 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Култура
и цивилизација на германското говорно подрачје 1, од групата Германски
јазик и книжевност досега (февруарска, априлска, јунска и септемвриска
сесија) го имаат положено 54 од вкупно пријавено 54 студенти. Со тоа
проодноста на студентите по предметот Култура и цивилизација на
германското говорно подрачје 1 на Филолошки факултет изнесува 100 %.
Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7.98.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
февруарска испитна сесија (од наставна насока)
Пријавени
22

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
22
22

6
2

7
11

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
7
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија (преведувачка)
Пријавени
31

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
31
31

6
3

7
7

8
7

Успех
%
9 10 паднат положени
10 4
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска
испитна сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
1
1

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
1
/
100

Современ македонски јазик 1
Предметот Современ македонски јазик 1 се изучува во првиот
семестар на Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на
часови 2+2 за групата Германски јазик и книжевност и носеше 4 кредити.
Наставата ја изведуваше проф. д-р Снежана Веновска-Антевска (Институт
за македонски јазик Крсте Петков Мисирков). Наставата се изведуваше
секој четврток, во предавална 5 на Педагошкиот факултет.
Предавањата по предметот Современ македонски јазик 1 беа
одржувани од самиот почеток до крајот на зимскиот семестар. На
предавањата студентите се упатуваат во основните принципи на
комуникации, се воведуваат во предметот на лингвистиката преку
македонскиот јазик. Понатаму, се разгледува поставеноста говорен и
пишуван македонски јазик, македонски дијалекти наспрема стандардниот
јазик. Се разгледува развитокот на македонскиот јазик, почнувајќи од
старата словенска писменост до современата состојба, со посебен осврт
кон македонскиот јазик во 19 век.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
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студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 95-100 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Современ
македонски јазик 1, од групата Германски јазик и книжевност досега
(февруарска) го имаат положено 48 од вкупно пријавено 49 студенти. Со
тоа проодноста на студентите по предметот Современ македонски јазик 1
на Филолошки факултет изнесува 98%. Средниот успех покажан по овој
предмет изнесува 8.87.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
Пријавени
49

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
/
48
48

6
2

7
11

8
7

Успех
%
9 10 паднат положени
9 20
/
98

Европска цивилизација
Предметот Европска цивилизација го предаваше доц. д-р Јованка
Денкова, а вежбите ги изведуваше помл.асс.м-р Ева Велинова.
Предметот Европска цивилизација се слушаше во првиот семестар од
студиската 2008/09 година, со фонд на часови 2+1, како изборен предмет
кај групата Германски јазик и книжевност и носеше 2 кредити. Наставата
се изведуваше секој понеделник во предавална 6 (во холот на Педагошкиот
и Факултетот за природни и технички науки).
По предметот Европска цивилизација беа предвидени и одржани
предавања во период од 20.10.2008 год. до 10/11. 1. 2009 год. Во
предавањата студентите се запознаваат со поимите култура и цивилизација.
Прапочетоци на човекот на европско тло. Антика. Раѓање на античките
култури на европска почва. Старогрчка митологија. Римска митологија.
Литературата на античките народи. Антички театар. Мотивите од
античката уметност во современото творештво. Корените на научната
мисла во Антиката. Античка архитектура. Животот и обичаите на луѓето
во Антиката. Појавата и ширењето на христијанството. Појавата и
ширењето на исламот. Животот и обичаите на луѓето во Средниот век,
средновековна уметност (архитектура, литература, сликарство, вајарство,
музика). во времето на просветителството и рационализмот. Литературата
во периодот на рационализмот и просветителството. Современата европска
литература, архитектура, музика, ликовна, филмска и сценска уметност.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 97-100 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Европска
цивилизација досега (јануарско-февруарска, априлска, јунска и
септемвриска сесија) го имаат положено 12 од вкупно пријавено 18
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студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста на студентите по
предметот Европска цивилизација на Филолошки факултет изнесува
66,66%. Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 8.25.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
февруарската испитна сесија
Пријавени
9

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
3
0
6
6

6
1

7
2

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
1 1
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска
испитна сесија
Пријавени
6

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
0
5
5

6
3

7
2

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска
испитна сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
/
/
/

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
/

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
/
1
1

6
1

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
/
/
100

Информатика
Предметот Информатика се изучуваше во првиот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+2 за
групата Англиски јазик и книжевност и носеше 2 кредити. Предавањата
ги изведуваше проф. д-р Владо Гичев, а вежбите м-р Александар Крстев.
Наставата се изведуваше во предавалните на Факултетот за природни и
технички науки и Факултетот за информатика.
Предавањата по предметот Информатика беа одржувани од почетокот
до крајот на зимскиот семестар. Во предавањата студентите се запознаваат
со основите на информатиката, користење на информационите системи
во наставната и преведувачката струка.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 95-100 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми и студентите пројавија
голем интерес за овој предмет.
Предметот Информатика, од групата Германски јазик и книжевност
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досега (јануарско-февруарска и јунска сесија) го имаат положено 44
од вкупно пријавено 48 студенти. Со тоа проодноста на студентите по
предметот Информатика на Филолошкиот факултет изнесува 91.66 %.
Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 8.91.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
Пријавени
41

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
2
0
39
39

6
0

7
1

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
2 34
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска сесија
Пријавени
5

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
5
5

6
0

7
0

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
1 3
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска сесија
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
2
/
/
/

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
/

Македонска палеолингвистика 1
Предметот Македонска палеолингвистика 1 го предаваше доц. д-р
Душко Алексовски.
Предметот Македонска палеолингвистика 1 се слушаше во првиот
семестар од студиската 2008/09 година, со фонд на часови 2+0, како изборен
предмет кај групата Германски јазик и книжевност и носеше 2 кредити.
Наставата се изведуваше во предавална 6 (во холот на Педагошкиот и
Факултетот за природни и технички науки).
Предавањата по предметот Македонска палеолингвистика 1 беа
одржувани од самиот почеток до крајот на зимскиот семестар. Во
предавањата студентите се запознаваат со почетоците на македонската
палеолингвистика, тргнувајќи од далечната праисторија, од времето
на палеолитот, неолитот, енеолитот, бронзовото и Железното време.
Студентите ќе се стекнат со знаење од сите фази на развој на македонскиот
јазик и писмо, од најстарите временски периоди, од времето на првите
писмени форми од типот на купулите, од пред 32.000 години, ретикулите
од времето на 28.000 години, праисториските геометриски фигури кои се
претходница на појавата на алфабетскиот писмен систем, како и со еден
многу развиен писмен систем од типот на круциформите.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 97-100 %.
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Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Македонска
палеолингвистика 1 досега (јануарско-февруарска и септемвриска сесија)
го имаат положено 38 од вкупно пријавено 39 студенти (редовни и
вонредни). Со тоа проодноста на студентите по предметот Македонска
палеолингвистика 1 на Филолошки факултет изнесува 97 %. Средниот
успех покажан по овој предмет изнесува 9.68.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
февруарската испитна сесија
Пријавени
39

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
0
38
38

6
0

7
2

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
10 24
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската
испитна сесија
Пријавени
/

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
/
/

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
/

Италијански јазик 1
Предметот Италијански јазик 1 се изучува во првиот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+4 за
групата Германски јазик и книжевност и носеше 3 кредити. Наставата
ја изведуваше кореспондент Весна Петрова (вежби). Наставата се
изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни
и технички науки.
Предавањата по предметот Италијански јазик 1 беа одржувани од
почетокот до крајот на зимскиот семестар. Во предавањата студентите се
запознаваат со основните карактеристики на италијанскиот јазик; Правила
за читање и пишување; Основни граматички содржини (определен и
неопределен член, род и број кај именките; описни, присвојни, показни,
прашални придавки; броеви; прилози за место; сегашно време и минато
определено свршено време); Кратки дијалози и ситуации од секојдневниот
живот, семејство и семејни врски, слободно време; Преведување реченици
кои ги содржат граматичките структури; Диктати.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 80-90 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Италијански
јазик 1 досега (јануарско-февруарска, априлска, јунска и септемвриска
сесија) го имаат положено 37 од вкупно пријавено 39 студенти (редовни
и вонредни). Со тоа проодноста на студентите по предметот Италијански
јазик 1 на Филолошки факултет изнесува 94,87%. Средниот успех покажан
по овој предмет изнесува 8.59
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Германски
јазик и книжевност во февруарска испитна сесија
Пријавени
37

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
37
35

6
5

7
5

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
8 15
2
94,5

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Германски
јазик и книжевност во априлска испитна сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
1
1

6
/

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Германски
јазик и книжевност во јунска испитна сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
1
1

6
/

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Шпански јазик 1
Предметот Шпански јазик 1 се изучува во првиот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+4 за
групата Германски јазик и книжевност и носеше 3 кредити. Наставата
ја изведуваше кореспондент Марија Тодорова (вежби). Наставата се
изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни и
технички науки, поточно во предавална 6.
Предавањата по предметот Шпански јазик 1 беа одржувани од
самиот почеток до крајот на зимскиот семестар. Во предавањата
студентите се запознаваат со основните карактеристики на јазикот,
правила за читање и пишување; Совладување на основни граматички
содржини: определен и неопределен член, род и број кај именките,
описни придавки, показни, посвојни, прашални, извични придавки, прости
броеви. Сегашно и минато време. Видови одречни и прашални реченици.
Кратки дијалози од секојдневниот живот, годишни времиња, пишување
кратки и едноставни состави кои ги содржат изучуваните граматички
структури и терминологија. Предвидената наставна програма целосно
беше реализирана. Во текот на семестарот беа организирани и два
елиминаторни колоквиуми, студентите во групи изработуваа семинарски
работи на точно определени теми од предметниот наставник. Посетеноста
на предавањата се движеше во граници 85-90 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Шпански
јазик 1, од групата Германски јазик и книжевност досега (јануарскофевруарска, априлска, јунска и септемвриска сесија) го имаат положено
14 од вкупно пријавено 21 студенти. Со тоа проодноста на студентите по
предметот Шпански јазик 1 на Филолошки факултет изнесува 66,66%.
Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7.57.
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
Пријавени
11

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
0
11
8

6
1

7
1

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
1 3
3
72,7

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската
испитна сесија
Пријавени
4

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
1
3
4

6
3

7
0

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
1
3
1

6
1

7
0

8
0

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриската испитна сесија
Пријавени
5

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
2
2
1
1

6
1

7
0

Успех
%
8 9 10 паднат положени
0 0 0
2

Француски јазик 1
Предметот Француски јазик 1 се изучуваше во првиот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+4 за
групата Германски јазик и книжевност и носеше 3 кредити.
Меѓутоа, од групата Германски јазик и книжевност немаше заинтересирани студенти за слушање настава по предметот Француски јазик 1.
Според студиската програма во летниот семестар, студентите
од Катедрата за германски јазик и книжевност слушаа настава
по предметите: Германски јазик 2, Граматика на англискиот јазик
2 (морфологија), Германска книжевност 2 (од просветителство до
романтизам), Култура и цивилизација на германското говорно подрачје
2, Современ македонски јазик 2, Поетика на германскиот просветителски
роман, Македонска палеолингвистика 2, Странски јазици 2 (италијански,
шпански и француски јазик) и Социолингвистика.
Германски јазик 2
Предметот Германски јазик 2 се изучува во вториот семестар на
Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со фонд на часови 0+8
за групата Германски јазик и книжевност и носеше 6 кредити. Наставата
ја изведуваа м-р Драгана Коцева и кореспондент Даринка Веселинова.
Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот
за природни и технички науки, поточно во предавална 6.
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Предавањата по предметот Германски јазик 2 беа одржувани од
самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во предавањата преку
примена и увежбување на граматиката се совладуваат вештините:
слушање, разбирање, читање, преведување и зборување. Граматичка и
лексичка анализа на текстови од најразлични видови (кратки раскази од
современата литература, написи од весници, куси насочени текстови),
конверзација на теми од секојдневието, дијалози, диктати, куси состави,
текстови со празнини, фонетски вежби, вежби за разбирање на говорен
текст и др. Предвидената наставна програма целосно беше реализирана.
Во текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници од 95-100 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Германски
јазик 2, од групата Германски јазик и книжевност досега (јунска и
септемвриска сесија) го имаат положено 31 од вкупно пријавено 51
студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста на студентите по
предметот Германски јазик 2 на Филолошки факултет изнесува 60,78%.
Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7.38
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска
испитна сесија
Лекторски 2
Пријавени
38

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
7
31
31

6
3

7
5

8
10

Успех
%
9 10 паднат положени
4 9
7

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемвриска
испитна сесија
Лекторски 2
Пријавени
13

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
7
/
/

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
7

Граматика на германскиот јазик 2 (морфологија)
Предметот Граматика на германскиот јазик 2 (Морфологија) се
изучува во првиот семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен
предмет со фонд на часови 2+2 за групата Германски јазик и книжевност
и носеше 6 кредити. Наставата (предавања и вежби) ја изведуваше доц.
д-р Билјана Ивановска. Наставата се изведуваше во предавалните на
Педагошкиот и Факултетот за природни и технички науки, поточно во
предавална 6.
Предавањата по предметот Граматика на германскиот јазик 2
беа одржувани од самиот почеток до крајот на зимскиот семестар. Во
предавањата студентите ги изучуваат предмететот, задачите и методите
на морфологијата и нејзината врска со другите дисциплини. Ја изучуваат
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класификацијата на зборовите (глаголи, придавки, именки, прилози итн.),
со што студентите развиваат способност за самостојна морфолошка
анализа на зборот и на реченицата, како и продукција на граматички и
правилни конструкции од морфолошки аспект.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 95-100 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Граматика
на германскиот јазик 2, од групата Германски јазик и книжевност досега
(јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 27 од вкупно пријавено
71 студенти. Со тоа проодноста на студентите по предметот Граматика на
германскиот јазик 2 на Филолошки факултет изнесува 38,02%. Средниот
успех покажан по овој предмет изнесува 8.29.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија морфологија 2
Пријавени
47

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
24
23
23
22

6
2

7
2

8
5

Успех
%
9 10 паднат положени
10 3
1
99

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемвриска  
испитна сесија морфологија 2
Пријавени
24

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
10
14
14
5

6
1

7
2

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
9
36

Германска книжевност 2 (од просветителство до романтизам)
Предметот Германска книжевност 2 се изучува во вториот семестар
на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со фонд на
часови 2+1 за групата Германски јазик и книжевност и носеше 5 кредити.
Наставата (предавања) ја изведуваше проф. д-р Петер Рау (Германска
амбасада), а вежбите кореспондент Даринка Веселинова. Наставата се
изведуваше секој вторник, во предавална 4 на Педагошкиот факултет.
Предавањата по предметот Германска книжевност 2 беа одржувани
од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Преку предавањата
студентите се запознаваат со основите на просветителството и одликите
на епохата и стекнуваат знаења и вештини за продлабочување на
научноистражувачката работа во областа на правците наведени во
содржината.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 95-100 %.
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Наставата се одвиваше без никакви проблеми и студентите пројавија
извонреден интерес за предметот. Предметот Германска книжевност 2,
од групата Германски јазик и книжевност досега (февруарска, априлска,
јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 51 од вкупно пријавено
53 студенти. Со тоа проодноста на студентите по предметот Германска
книжевност 2 на Филолошки факултет изнесува 96,22%. Средниот успех
покажан по овој предмет изнесува 7.98
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска испитна
сесија
Пријавени
51

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
0
50
50

6
3

Успех
%
7 8 9 10 паднат положени
11 23 10 3
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемвриска
испитна сесија
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
0
1
1

6
0

7
0

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
0
100

Култура и цивилизација на германското говорно подрачје 2
Предметот Култура и цивилизација на германското говорно подрачје
2 се изучува во вториот семестар на Филолошкиот факултет како изборен
предмет со фонд на часови 2+0 за групата Германски јазик и книжевност и
носеше 2 кредити. Наставата ја изведуваше проф. д-р Петер Рау (Германска
амбасада). Наставата се изведуваше секој вторник, во предавална 4 на
Педагошкиот факултет.
Предавањата по предметот Култура и цивилизација на германското
говорно подрачје 2 беа одржувани од самиот почеток до крајот на летниот
семестар. Во предавањата се прави преглед на германската историја по
епохите низ 19 и 20 век. Се врши преглед на автори, идеи, концепти и
рецепцијата на германската филозофија, германската музика, германските
науки (а. културни науки; б. технологија) и другите германски уметности.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 95-100 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Култура
и цивилизација на германското говорно подрачје 2, од групата Германски
јазик и книжевност досега (јунска и септемвриска сесија) го имаат
положено 50 од вкупно пријавено 52 студенти. Со тоа проодноста на
студентите по предметот Култура и цивилизација на германското говорно
подрачје 2 на Филолошки факултет изнесува 96,15%. Средниот успех
покажан по овој предмет изнесува 6.98.
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска
испитна сесија
Пријавени
50

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6 7
1
0
49
49
12 31

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
2 1
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
0
1
1

6
0

7
0

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
0 0
0
100

Современ македонски јазик 2
Предметот Современ македонски јазик 2 се изучува во вториот
семестар на Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на
часови 2+2 за групата Германски јазик и книжевност и носеше 4 кредити.
Наставата ја изведуваше проф. д-р Снежана Веновска-Антевска (Институт
за македонски јазик Крсте Петков Мисирков). Наставата се изведуваше
секој четврток, во предавална 5 на Педагошкиот факултет.
Предавањата по предметот Современ македонски јазик 2 беа
одржувани од самиот почеток до крајот на летниот семестар. На
предавањата студентите се упатуваат во основните принципи на
комуникации, се воведуваат во предметот на лингвистиката преку
македонскиот јазик. Понатаму, се разгледува поставеноста говорен и
пишуван македонски јазик, македонски дијалекти наспрема стандардниот
јазик. Се разгледува развитокот на македонскиот јазик, почнувајќи од
старата словенска писменост до современата состојба, со посебен осврт
кон македонскиот јазик во 19 век.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 95-100 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Современ
македонски јазик 2, од групата Германски јазик и книжевност досега
(јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 46 од вкупно пријавено
50 студенти. Со тоа проодноста на студентите по предметот Современ
македонски јазик 2 на Филолошки факултет изнесува 92 %. Средниот
успех покажан по овој предмет изнесува 9.26.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
сесија
Пријавени
50

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
4
0
46
46

6
4

7
2

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
6 31
0
100
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Поетика на германскиот просветителски роман
Предметот Поетика на германскиот просветителски роман се изучува
во вториот семестар на Филолошкиот факултет како изборен предмет со
фонд на часови 2+0 за групата Германски јазик и книжевност и носеше
2 кредити. Наставата ја изведуваше проф. д-р Петер Рау (Германска
амбасада). Наставата се изведуваше секој вторник, во предавална 4 на
Педагошкиот факултет.
Предавањата по предметот Поетика на германскиот просветителски
роман беа одржувани од почетокот до крајот на летниот семестар. Во
предавањата се прави преглед на историскиот развој на германскојазичниот
класичен роман и на неговите поджанрови низ епохите на просветителство,
на вајмарска класика, на романтизам и на модерна до сегашноста, преку
подвлекување на најважните автори и на нивните главни дела.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 95-100 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Поетика
на германскиот просветителски роман, од групата Германски јазик и
книжевност досега (јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 46
од вкупно пријавено 49 студенти. Со тоа проодноста на студентите по
предметот Поетика на германскиот просветителски роман на Филолошки
факултет изнесува 93,87%. Средниот успех покажан по овој предмет
изнесува 7.5.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска испитна
сесија
Пријавени
46

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
2
0
44
44
11

7
8

8
18

Успех
%
9 10 паднат положени
6 1
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемвриска
испитна сесија
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
0
2
2

6
/

7
1

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Македонска палеолингвистика 2
Предметот Македонска палеолингвистика 2 го предаваше доц. д-р
Душко Алексовски.
Предметот Македонска палеолингвистика 2 се слушаше во вториот
семестар од студиската 2008/09 година, со фонд на часови 2+0, како изборен
предмет кај групата Германски јазик и книжевност и носеше 2 кредити.
Наставата се изведуваше во предавална 6 (во холот на Педагошкиот и
Факултетот за природни и технички науки).
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Предавањата по предметот Македонска палеолингвистика 2
беа одржувани од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во
предавањата студентите се запознаваат со почетоците на македонската
палеолингвистика, тргнувајќи од далечната праисторија, од времето
на палеолитот, неолитот, енеолитот, бронзеното и железното време.
Студентите ќе се стекнат со знаење од сите фази на развој на македонскиот
јазик и писмо, од најстарите временски периоди, од времето на првите
писмени форми од типот на купулите, од пред 32.000 години, ретикулите
од времето на 28.000 години, праисториските геометриски фигури кои се
претходница на појавата на алфабетскиот писмен систем, како и со еден
многу развиен писмен систем од типот на круциформите.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 90-100 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Македонска
палеолингвистика 2 досега (јунска и септемвриска сесија) го имаат
положено 47 од вкупно пријавено 48 студенти (редовни и вонредни). Со
тоа проодноста на студентите по предметот Македонска палеолингвистика
2 на Филолошки факултет изнесува 98%.
Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 9.42.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
48

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
0
47
47

6
3

7
2

8
4

Успех
%
9 10 паднат положени
11 27
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемвриска
испитна сесија
Пријавени
/

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
/
/

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
/

Италијански јазик 2
Предметот Италијански јазик 2 се изучува во вториот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+4 за
групата Германски јазик и книжевност и носеше 3 кредити. Наставата
ја изведуваше кореспондент Весна Петрова (вежби). Наставата се
изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни и
технички науки, понеделни и петок.
Предавањата по предметот Италијански јазик 2 беа одржувани од
самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во предавањата студентите
ги прошируваат и продлабочуваат знаењата стекнати во првиот семестар
низ разни текстови поврзани со славни личности, професии и занаети, на-
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вики, ресторан, одмор, патување, празници и сл. Тие стекнаа вештини на
усно и писмено разбирање и изразување во дадени ситуации, раскажување
и сместување на даден настан во минато време, зборување за идни планови и претпоставки. Исто така, совладаа разни граматички структури (минато опрделено свршено време, партицип, идно време, прилози за време) и
се здобиваат со основни познавања од култура и цивилизација.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 80-90 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Италијански
јазик 2 досега (јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 28 од
вкупно пријавено 40 студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста
на студентите по предметот Италијански јазик 2 на Филолошки факултет
изнесува 70%. Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 8.67.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Германски
јазик и книжевност во јунска испитна сесија
Пријавени
32

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
0
26
26

6
2

7
2

8
4

Успех
%
9 10 паднат положени
8 10
0
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Германски
јазик и книжевност во септемвриска испитна сесија
Пријавени
8

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
2
0
6
2

6
1

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
4
33

Шпански јазик 2
Предметот Шпански јазик 2 се изучува во вториот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+4 за
групата Германски јазик и книжевност и носеше 3 кредити. Наставата
ја изведуваше кореспондент Марија Тодорова (вежби). Наставата се
изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни и
технички науки, поточно во предавална 6.
Предавањата по предметот Шпански јазик 2 беа одржувани од самиот
почеток до крајот на летниот семестар. Во предавањата студентите ги
прошируваат и продлабочуваат знаењата стекнати во првиот семестар низ
разни текстови поврзани со славни личности, професии и занаети, навики,
ресторан, одмор, патување, празници и сл. Тие стекнуваат вештини на
усно и писмено разбирање и изразување во дадени ситуации, раскажување
и сместување на даден настан во минато време, зборување за идни планови
и претпоставки. Исто така, совладуваат разни граматички структури
(минато определено свршено време, партицип, идно време, прилози за
време), а се здобиваат и со основни познавања од култура и цивилизација.
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Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 90-95 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Шпански
јазик 2, од групата Германски јазик и книжевност досега (јунска и
септемвриска сесија) го имаат положено 10 од вкупно пријавено 17
студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста на студентите по
предметот Шпански јазик 2 на Филолошки факултет изнесува 58,82%.
Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 6.1
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
12

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
1
10
9

6
2

7
1

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
2 3
3

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриската испитна сесија
Пријавени
5

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
2
2
1
1

6
1

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
2

Француски јазик 2
Предметот Француски јазик 2 се изучува во вториот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+4 за
групата Германски јазик и книжевност и носеше 3 кредити.
Меѓутоа, од групата Германски јазик и книжевност немаше заинтересирани студенти за слушање настава по предметот Француски јазик 2.
Социолингвистика
Предметот Социолингвистика се изучува во вториот семестар на
Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 1+1 за
групата Германски јазик и книжевност и носеше 2 кредити. Предавањата
ги изведуваше проф. д-р Владо Петровски (Педагошки факултет), а
вежбите м-р Даниела Јакимова (Педагошки факултет). Наставата се
изведуваше во предавална 6 на Педагошкиот и Факултетот за природни и
технички науки.
Предавањата по предметот Социолингвистика беа одржувани од
самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во предавањата студентите
се запознаваат со социолингвистика како наука, нејзините определби
и развиток; Односот на социолингвистиката и другите сродни науки;
Потеклото и развојот на Социолингвистиката; Јазикот, општествените
промени и јазичната култура; Јазичната ситуација во Република
Македонија и општествените промени.
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Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми,
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше
во граници 90-95 %.
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. Предметот Социолингвистика, од групата Германски јазик и книжевност досега (јунска сесија)
го имаат положено 8 од вкупно пријавени 8 студенти. Со тоа проодноста
на студентите по предметот Социолингвистика на Филолошки факултет
изнесува 100 %. Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 9.12.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
8

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
0
8
8

6
/

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
5 2
/
100

7. Настава на другите факултети
Наставничкиот и соработничкиот кадар на Филолошкиот факултет,
во изминатата студиска 2008/09 година изведуваше настава по странски
јазици и на останатите факултети кои се во рамките на Универзитетот
„Гоце Делчев“.
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
Морфологија на англискиот јазик (лектор Елена Тупаревска)
Табеларен приказ на успехот на студентите во февруарска сесија
Пријавени
10

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
9
0
7

Среден успех: 8

6
/

7
2

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
2
/
2
70

Табеларен приказ на успехот на студентите во априлска сесија
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
3
0
2

Среден успех: 7,5

6
/

7
1

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
1
66,6

Табеларен приказ на успехот на студентите во јунска испитна сесија
Пријавени
5

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
2
3
0
1

Среден успех:6
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6
1

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
/
2
20

Годишен извештај

Табеларен приказ на успехот на студентите во септемвриска сесија
Пријавени
4

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
4
0
3

6
1

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
1
/
1
75

Среден успех:7,33
Синтакса на англискиот јазик   (граматика) - група модул на
Педагошкиот факултет за Предучилишна и Одделенска насока
Наставата по предметот се одвива во вид на предавања и вежби со
фонд на часови 2+2. Испитот се полага првично со 2 колоквиуми во текот
на семестарот и со задолжителен завршен (устен) испит. За вонредните е
предвиден краен писмен испит после кој исто така следува завршен устен
испит. Наставата ја изведуваше м-р Весна Продановска.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
февруарска испитна сесија
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
1
0
1

6
/

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
50

Фонетика и фонологија на англискиот јазик  (граматика)- група
модул на Педагошкиот факултет за Предучилишна и Одделенска
насока
Наставата по предметот се одвива во вид на предавања и вежби со
фонд на часови 2+2. Испитот се полага првично со 2 колоквиуми во текот
на семестарот и со задолжителен завршен (устен) испит. За вонредните е
предвиден краен писмен испит после кој исто така следува завршен устен
испит.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемвриска
2008 испитна сесија
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
2
0
2

6
1

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во ноемвриска
2008 испитна сесија
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
2
3
0
3

6
1

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
2
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска
испитна сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
1
0
1

6
/

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска испитна
сесија
Пријавени
11

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
8
3
5

6
1

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
3
6
45

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемвриска
испитна сесија
Пријавени
8

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
7
0
6

6
2

7
1

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
1 1
1
75

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемвриска
продолжителна испитна сесија
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
0
3
0
3

6
1

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
1
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска
испитна сесија
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
2
0
2

6
/

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
1 1
/
/
66

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска испитна
сесија
Пријавени
8

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
3
5
8

6
/

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
2 5
/
100

Руски јазик за воспитувачи (Педагошки факултет – Предучилишна
насока)
Соработник: Костадин Голаков
Наставата по предметот Руски јазик за воспитувачи се изведуваше
во зимскиот (I – прв) семестар од академската 2008/2009 година (број
на часови - 1+3, вкупно 60 часови во семестар) во просториите на
Педагошкиот факултет. Наставата беше реализирана во целост според
предвидените план и програма.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
ноемвриската испитна сесија
Пријавени
5
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Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
1
4
4

6
3

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
1
80

Годишен извештај

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
февруарската испитна сесија
Пријавени
44

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
/
7
37
43
21

7
7

8
9

Успех
%
9 10 паднат положени
6
/
1
97,7

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
2
/
2

6
/

7
2

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Напомена: Во статистичките податоци за постигнатиот успех на
редовните и вонредните студенти се вклучени и резултатите од студентите
кои се запишале на дообразување на Педагошкиот факултет.
Руски јазик за учители (Педагошки факултет – Одделенска насока)
Соработник: Костадин Голаков
Наставата по предметот Руски јазик за учители се изведуваше
во зимскиот (I – прв) семестар од академската 2008/2009 година (број
на часови - 2+3, вкупно 75 часови во семестар) во просториите на
Педагошкиот факултет. Наставата беше реализирана во целост според
предвидените план и програма.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
ноемвриската испитна сесија
Пријавени
27

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
/
/
27
27
17

7
5

8
4

Успех
%
9 10 паднат положени
1
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
февруарската испитна сесија
Пријавени
69

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6 7
1
13
55
67
30 22

Успех
%
8 9 10 паднат положени
9 6
/
1
98,5

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
1
/
1

6
1

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриската испитна сесија
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
1
1
2

6
/

7
2

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100
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Напомена: Во статистичките податоци за постигнатиот успех на
редовните и вонредните студенти се вклучени и резултатите од студентите
кои се запишале на дообразување на Педагошкиот факултет.
Методика на наставата по англиски јазик (втора година, четврти
семестар); фонд на часови 2+2;
Наставата ја изведуваше лектор Елена Тупаревска.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриската испитна сесија (2008)
Пријавени
4

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
4
/
4

6
1

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
1 1
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
октомвриската сесија (2008)
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
2
/
2

6
/

7
/

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
ноемвриската сесија, 2008
Пријавени
9

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
8
/
7

6
2

7
3

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
1 1
1

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарската
сесија, 2009
Пријавени
8

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
8
/
7

6
1

7
1

Успех
%
8 9 10 паднат положени
2 3
/
1

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
априлската сесија
Пријавени
4

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
4
/
1

6
/

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
2

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемвриската
сесија
Пријавени
4

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
3
/
3

Среден успех: 6.58.
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6
/

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
1 1
/
100

Годишен извештај

Англиски јазик
Наставата ја изведуваше виш лектор м-р Снежана Кирова.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во ноемвриска
испитна сесија, 2008
Пријавени
6

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
6
/
4

6
2

7
/

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
2

Модул рано учење на англиски јазик – Англоамериканска цивилизација
и култура
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
1
/
1

6
1

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Англиски јазик, Модул рано учење на англиски јазик – Интегрирани
јазични вежби
Пријавени
8

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
8
8
6

Среден успех: 6.5

6
1

7
1

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
2 1
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
Педагошки факултет – Англиски јазик – Одделенска настава
Пријавени
14

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
9
0
13

6
6

7
3

Успех
%
8 9 10 паднат положени
3 1
/
/
92,8

Педагошки факултет – Англиски јазик –Предучилишно воспитување
Пријавени
16

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
4
16
/
10

6
8

7
1

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
2
62,5

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската
сесија
Одделенска настава
Пријавени
5

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
4
/
3

6
2

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
1
60

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската сесија
Одделенска настава
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
1
/
1

6
1

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100
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Дообразување
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
1
/
1

6
1

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемвриската
сесија
Англиски јазик
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
2
/
2

Среден успех: 6.56

6
2

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Јазични вежби (Одделенска настава)
Предметот Јазични вежби е дел од модулот за учење Англиски јазик на
Педагошкиот факултет. Наставата е со фонд на часови 2+2, се слуша само
во зимскиот семестар. Наставата ја изведуваше м-р Нина Даскаловска во
предавална 6 (во холот на Педагошкиот факултет) во понеделник.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
сесија
Пријавени
14

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
14
13

6
4

7
1

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
3 2
1
93

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска сесија
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
3
3

6
2

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
1
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска сесија
Пријавени
4

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
4
4

6
1

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
2
/
/
100

(Предучилишна настава) – Предмет: Англиски јазик 1 (вонредни)
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемвриска
сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
1
/

Среден успех: 7.75

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
1

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Англиски јазик 1
Предметот е застапен со фонд на часови 2+0, се изведува во зимскиот
семестар. Наставата ја изведуваше Драган Донев.
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
Пријавени
189

Полагале
Успех
Не се
%
Положиле
јавиле писмено усно
6 7 8 9 10 паднат положени
2
187
/
187
56 47 41 33 10
/
98,9

Просечен успех: 7,4

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска
испитна сесија
Пријавени
4

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
4
/
4

просечен успех: 6

6
3

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
1
/
1

просечен успех: 6

6
1

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Англиски јазик 2
Предметот е застапен со фонд на часови 2+0, се изведува во летниот
семестар. Наставата ја изведуваше Драган Донев.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска
испитна сесија
Пријавени
181

Полагале
Успех
Не се
%
Положиле
јавиле писмено усно
6 7 8 9 10 паднат положени
10
171
/
171
25 60 49 23 14
/
94,5

просечен успех: 7,7

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
15

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
3
12
/
12

6
3

7
3

8
5

Успех
%
9 10 паднат положени
1
/
/
80

Германски јазик
На Економскиот факултет во Штип во изминатата студиска година
се изведуваше настава по предметот Германски јазик 1 во прва година,
прв семестар, со фонд на часови 2+0. Наставата ја изведуваше м-р Драгана
Коцева во Предавална 3 во Пионерскиот дом во Штип. Постигнат среден
успех на студентите: 8.38
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
февруарската сесија
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Пријавени
17

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
17
17

6
2

7
1

8
4

Успех
%
9 10 паднат положени
8 2
/
100

Табеларен приказ на успехот на студентите во јунската испитна сесија
Германски јазик 1
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
1
1

6
/

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Во летниот семестар се изведуваше настава по Германски јазик
2 (прва година, втор семестар), со фонд на часови 2+0. Предавањата
се одржуваа во Предавална 3, Пионерски дом - Штип од страна на м-р
Драгана Коцева.
Табеларен приказ на успехот на студентите во јунската испитна сесија
Германски јазик 2
Пријавени
18

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
/
17
17

6
1

7
5

8
4

Постигнат среден успех на студентите: 8.11

-

Успех
%
9 10 паднат положени
5 2
/
100

Руски јазик
Во зимскиот, односно летниот семестар се изучуваа предметите:
Руски јазик 1 (втора година, зимски семестар, со фонд на часови 2+0,
предавална хх)
Руски јазик 2 (втора година, летен семестар, со фонд на часови 2+0,
предавална хх)
Табеларен приказ на успехот на студентите во февруарска сесија 2009

Пријавени
14

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
/
13
13

6
1

7
3

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
9
/
100

Табеларен приказ на успехот на студентите во јунска сесија 2009
Пријавени
17

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
2
/
15
15

Среден успех: 9.21

6
/

7
/

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
3 9
/
100

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ
Германски јазик 1
На Правниот факултет се слушаше предметот Германски јазик 1
во втора година, трет семестар, со фонд на часови 2+3. Предавањата ги
одржуваше м-р Драгана Коцева во Кампусот во Кочани.
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
февруарската сесија
Пријавени
55

Полагале
Успех
Не се
%
Положиле
јавиле писмено усно
6 7 8 9 10 паднат положени
4
/
51
51
10 16 10 7 8
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска сесија
Правен факултет - Штип
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
2
2

6
/

7
1

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемвриската
испитна сесија
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
/
2
1

6
/

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
1
50

Руски јазик
Предметот Руски јазик 1 се изучува во втора година, со фонд на
часови 2+3, а наставата се одвиваше на Правниот факултет – Кочани, од
страна на лектор Јане Јованов.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
сесија 2009
Пријавени
44

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
2
/
42
42

Среден успех: 8.38

6
1

7
10

Успех
%
8 9 10 паднат положени
8 14 9
/
100

Англиски јазик 1
Наставата по предметот Англиски јазик 1 на Правниот факултет се
изведуваше во втора година, трет семестар, со фонд на часови 2+3, од
страна на помл. асс. м-р Крсте Илиев.
Наставата се изведдуваше во амфитеатарот во Мултикултурниот
центар, во Кочани, секој понеделник од 9 до 13 часот.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
февруарска испитна сесија
Пријавени
87

Полагале
Успех
Не се
%
Положиле
јавиле писмено усно
6 7 8 9 10 паднат положени
/
/
87
76
33 15 14 8 6
11
87

Среден успех :7,2
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска испитна
сесија
Пријавени
5

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
5
2

Среден успех :7,5

6
1

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
1
/
3
40

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
7

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
7
4

Среден успех :6

6
4

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
3
57

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
септемвриска испитна сесија
Пријавени
7

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
/
6
3

Среден успех :9

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
3
/
3
50

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА
Руски јазик 1
Соработник: Костадин Голаков
Наставата по предметот Руски јазик 1 се изведуваше во зимскиот
(I – прв) семестар од академската 2008/2009 година (број на часови
- 3+1, вкупно 60 часови во семестар) во просториите на Филолошкиот
факултет. Наставата беше реализирана во целост според предвидените
план и програма.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарската
испитна сесија
Пријавени
13

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
3
9
12

Среден успех: 7.16

6
6

7
1

Успех
%
8 9 10 паднат положени
3 1 1
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
1
/
1

Среден успех: 9.00
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6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
1
/
/
100
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Предмет: Руски јазик 2 (Факултет за туризам и бизнис логистика Штип)
Соработник: Костадин Голаков
Наставата по предметот Руски јазик 2 се изведуваше во летниот
(II – втор) семестар од академската 2008/2009 година (број на часови
- 3+1, вкупно 60 часови во семестар) во просториите на Филолошкиот
факултет. Наставата беше реализирана во целост според предвидените
план и програма.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
15

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
3
12
15

Среден успех: 7.40

6
5

7
3

8
4

Успех
%
9 10 паднат положени
2 1
/
100

8.4.2. Англиски јазик
Факултет за туризам и бизнис логистика – Гевгелија
- Англиски јазик 1 (прва година, прв семестар); фонд на часови 3+1;
Хотел Пелагонија, Гевгелија;
- -Англиски јазик 2 (прва година, втор семестар); фонд на часови 3+1;
Хотел Пелагонија, Гевгелија;
Факултет за туризам и бизнис логистика – Англиски јазик 1– Гевгелија
(среден успех – 7,4)
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарската
испитна сесија
Пријавени
95

Полагале
Успех
Не се
%
Положиле
јавиле писмено усно
6 7 8 9 10 паднат положени
2
93
/
92
40 16 12 8 16
1
98,9

Факултет за туризам и бизнис логистика – Штип
Англиски јазик 1
(среден успех – 7,0)

Пријавени
7

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
6
/
6

6
3

7
/

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
85

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската
сесија
Факултет за туризам и бизнис логистика – Гевгелија
Англиски јазик 1
(среден успех – 6,5)
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
2
/
2

6
1

7
1

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
/
/
100
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
сесија
Факултет за туризам и бизнис логистика – Гевгелија
Англиски јазик 1
(среден успех – 6,0)
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
1
/
1

6
1

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Факултет за туризам и бизнис логистика – Гевгелија
Англиски јазик 2
(среден успех – 7,3)
Пријавени
89

Полагале
Успех
Не се
%
Положиле
јавиле писмено усно
6 7 8 9 10 паднат положени
/
89
/
89
35 21 13 8 12
/
100

Факултет за туризам и бизнис логистика – Англиски јазик 2 – 24.06.09
– Штип
(среден успех – 6,0)
Пријавени
4

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
4
/
3

6
3

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
1
75

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемвриска
сесија
Факултет за туризам и бизнис логистика – Штип
Англиски јазик 2
(среден успех – 7,0)
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
1
/
1

6
/

7
1

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
/
/
100

Факултет за туризам и бизнис логистика – Гевгелија
Англиски јазик 2
(среден успех – 7,0)
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
1
/
1

6
/

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Шпански јазик
Предметот Шпански јазик 1-2 се изучува во прва година, прв и втор
семестар, со фонд на часови 3+1. Наставата ја изведуваше кореспондент
Марија Тодорова.
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Табеларен приказ на успехот на студентите во февруарската испитна
сесија
Шпански јазик 1
Пријавени
17

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
17
17

6
8

7
3

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
6
/
100

Табеларен приказ на успехот на студентите во јунската испитна сесија,
Шпански јазик 2
Пријавени
17

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
3
13
§3

6
4

7
4

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
/
2
4
76

Табеларен приказ на успехот на студентите во септемвриската
испитна сесија
Шпански јазик 2
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
2
/
/

Среден успех: 5.5

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
2
/

ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
Англиски јазик 2 (лектор Елена Тупаревска)
Табеларен приказ на успехот на студентите во септемвриска сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
1
1

Среден успех:10

6
/

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
1
/
100

Англиски јазик 4 (лектор Елена Тупаревска)
Табеларен приказ на успехот на студентите во јунска сесија
Пријавени
13

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
/
12
12

Среден успех:9,16%

6
/

7
2

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
/
8
/
92,3

Табеларен приказ на успехот на студентите во септемвриска сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
1
1

Среден успех:8

6
/

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100
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Руски јазик
Наставата по предметот Руски јазик 1 се изведуваше во зимскиот
(I – прв) семестар од академската 2008/2009 година (број на часови 2+0, вкупно 30 часови во семестар) во просториите на Педагошкиот
факултет. Наставата беше реализирана во целост според предвидените
план и програма. Поради поклопување во распоредот на часовите на
студентите, беа организирани одделни предавања за Одделот за музичка
теорија и педагогија (МТП), додека во ист термин предавања посетуваа
студентите од Вокално-инструменталниот оддел (ВИО) и Одделот за џезстудии (Џез-студии).
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарската
испитна сесија
Пријавени
24

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
24
24

Среден успех: 8.25

6
2

7
3

8
8

Успех
%
9 10 паднат положени
6 4
/
100

Предмет: Руски јазик 2 (Факултет за музичка уметност)
Соработник: Костадин Голаков
Наставата по предметот Руски јазик 2 се изведуваше во летниот (II
– втор) семестар од академската 2008/2009 година (број на часови - 2+0,
вкупно 30 часови во семестар) во просториите на Факултетот за музичка
уметност (ВИО и Џез-студии) и на Педагошкиот факултет (МТП).
Наставата беше реализирана во целост според предвидените план и
програма. Поради поклопување во распоредот на часовите на студентите,
беа организирани одделни предавања за Одделот за музичка теорија и
педагогија (МТП), додека во ист термин предавања посетуваа студентите
од Вокално-инструменталниот оддел (ВИО) и Одделот за џез-студии (Џезстудии).
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
22

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
22
22

Среден успех: 7.95

6
4

7
3

8
8

Успех
%
9 10 паднат положени
4 3
/
100

Предмет: Руски јазик 3 (Факултет за музичка уметност)
Соработник: Костадин Голаков
Наставата по предметот Руски јазик 3 се изведуваше во зимскиот (I
– прв) семестар од академската 2008/2009 година (број на часови - 2+0,
вкупно 30 часови во семестар) во просториите на Педагошкиот факултет.
Наставата беше реализирана во целост според предвидените план и
програма.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарската
испитна сесија
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Годишен извештај

Пријавени
4

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
4
4

Среден успех: 8.50

6
/

7
/

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
2
/
/
100

Предмет: Руски јазик 4 (Факултет за музичка уметност)
Соработник: Костадин Голаков
Наставата по предметот Руски јазик 4 се изведуваше во летниот (II
– втор) семестар од академската 2008/2009 година (број на часови - 2+0,
вкупно 30 часови во семестар) во просториите на Факултетот за музичка
уметност. Наставата беше реализирана во целост според предвидените
план и програма.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
1
1

Среден успех: 9.00

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
1
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемвриската
испитна сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
1
1

Среден успех: 8.00

6
/

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Германски јазик
На Факултетот за музичка уметност во зимскиот семестар се
изведуваше настава по предметот Германски јазик 1 (прва година, прв
семестар); со фонд на часови 2+0; во предавална 16 – Штип. Наставата ја
изведуваше м-р Драгана Коцева.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во
февруарската испитна сесија
Пријавени
4

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
4
4

6
/

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
1
/
3
/
100

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
/
3
3

6
/

7
/

8
1

Среден успех: 9.5
Во летниот семестар се изведуваше настава по предметот Германски
јазик 2 (прва година, втор семестар); со фонд на часови 2+0; предавална
16 – Штип. Наставата ја изведуваше м-р Драгана Коцева.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
4

Среден успех: 9.33

Успех
%
9 10 паднат положени
/
2
/
100
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Италијански јазик 1-2
Овој предмет на Факултетот за музичка уметност се изучува како
задолжителен предмет за насоката Соло пеење со фонд на часови 0+4 и
како изборен предмет на насоката Музичка теорија и педагогија со фонд
на часови 0+2. Наставата се изведува во простории на Факултетот за
музичка уметност. Наставата ја изведуваше кореспондент Весна Петрова
Табеларен приказ за постигнатиот успех по Италијански јазик 1 на
студентите во февруарска испитна сесија на Факултетот за музичка уметност.
Пријавени
7

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
7
7

6
2

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
4
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех по Италијански јазик 2 на
студентите во јунска испитна сесија на Факултетот за музичка уметност.
Пријавени
7

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
3
/
4
4

Среден успех: 7.18

6
/

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
2 1
/
100

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА
Англиски јазик 1
А нглиски јазик 1 (прва година, прв семестар); фонд на часови 2+0;
Дом на култура- Струмица. Наставата ја изведуваа м-р Снежана Кирова и
кореспондент Билјана Петковска.
Табеларен приказ на успехот на студентите во февруарската сесија
Пријавени
88

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6 7
2
/
86
86
16 22

8
5

Успех
%
9 10 паднат положени
17 22
/
100

Факултет за информатика– Англиски јазик 1 - Штип
Пријавени
216

Полагале
Успех
Не се
%
Положиле
јавиле писмено усно
6 7 8 9 10 паднат положени
2
214
/
187
38 39 45 44 21
27
100

Табеларен приказ на успехот на студентите во априлската сесија
Англиски јазик 1 - Штип
Пријавени
20

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
4
15
10

6
8

7
/

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
0
50

Табеларен приказ на успехот на студентите во јунската сесија
– Англиски јазик 1– Штип
Пријавени
11
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Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
/
10
6

6
3

7
1

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
1
/
4
55

Годишен извештај

Факултет за информатика– Англиски јазик 2 – Штип
Пријавени
196

Полагале
Успех
Не се
%
Положиле
јавиле писмено усно
6 7 8 9 10 паднат положени
18
/
178
175
25 32 49 44 25
3
89

Табеларен приказ на успехот на студентите во септемвриската сесија
Англиски јазик 1– Штип
Пријавени
9

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
3
6
/
3

6
2

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
1
3
33

6
5

7
4

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
5
53

Англиски јазик 2– Штип
Пријавени
19

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
4
15
/
10

Среден успех по Англиски јазик 1: 6.0.
Среден успех по Англиски јазик 2: 7.31
Факултет за информатика (Струмица) – Предмет: Англиски јазик 2
Предавањата по овој предмет беа со фонд на часови 2+0, а наставата
ја изведуваше м-р Нина Даскаловска. Наставата се изведуваше во летниот
семестар во Кампусот во Струмица во среда.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска сесија
Пријавени
80

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6 7
19
/
61
58
19 10

Успех
%
8 9 10 паднат положени
5 11 13
3
95

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемвриска
сесија
Пријавени
22

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
1
/
21
16
12

Среден успех: 7.48

7
3

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
5
76

Факултет за природни и технички науки
Италијански јазик
Предметот Италијански јазик 1 и 2 се изучува во прв и втор семестар
на Факултетот за природни и технички науки како изборен предмет со фонд
на часови 0+4. Наставата се изведуваше во просториите на Факултетот за
природни и технички науки од страна на кореспондент Весна Петрова.
Табеларен приказ за постигнатиот успех по Италијански јазик 1 на
студентите во февруарска испитна сесија
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
2
2

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
1 1
/
100
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Табеларен приказ за постигнатиот успех по Италијански јазик 1 на
студентите во јунска испитна сесија.
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
1
1

Среден успех:9.33

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
1
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех по Италијански јазик 2 на
студентите во јунска испитна сесија.
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
/
2
2

Среден успех: 8.5

6
/

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
1
/
/
100

Шпански јазик
Предметот Шпански јазик 1 и 2 се изучува во прва година, прв и втор
семестар, со фонд на часови 2+2. Наставата се изведуваше во просториите
на Факултетот од страна на кореспондент Марија Тодорова.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарската
сесија
Пријавени
7

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
7
4

6
3

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
1
3
57

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската сесија
Пријавени
5

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
5
5

Среден успех: 6.8

6
4

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
1
/
100

На Факултетот за природни и технички науки се изведуваше настава
и по Англиски јазик, како странски јазик. Наставата ја изведуваше
кореспондент Наташа Велковска, а се одвиваше по следниот редослед:
–– Англиски јазик 1 (прва година, прв семестар); фонд на часови 2+2;
предавална 32;
–– Англиски јазик 1 (трета година, петти семестар); фонд на часови
2+0; предавална 32;
Табеларен приказ на успехот на студентите во февруарската испитна
сесија по предметот Англиски јазик 1. Средниот успех е7.9.
Пријавени
28

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
13
15
28

6
9

7
6

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
2 10
/
100

Табеларен приказ на успехот на студентите по  Англиски јазик 1 во
јунската испитна сесија
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Годишен извештај

Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
1
/
1

6
1

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
2 3
/
94

Англиски јазик 2 , јунска испитна сесија
(среден успех – 7,5)
Пријавени
17

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
3
13
16

6
7

7
2

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемвриска
испитна сесија
Англиски јазик 1
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
/
/
/

Англиски јазик 2

Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
/
/
/

6
/
6
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
/

7
/

8
/

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
/
/
/

Германски јазик
На Факултетот за природни и технички науки во зимскиот семестар
се изведуваше настава по предметите:
–– Германски јазик 1 (прва година, прв семестар- Политехника); фонд
на часови 2+0; предавална - Штип;
–– Германски јазик 1 (прва година, прв семестар- Рударство); фонд на
часови 2+0; предавална 53 - Штип;
Во летниот семестар се изведуваше настава по предметите:
–– Германски јазик 2 (прва година, втор семестар- Политехника); фонд
на часови 2+0; консултации во договор со студентите- Штип;
–– Германски јазик 2 (прва година, втор семестар- Рударство); фонд на
часови 2+0; консултации во договор со студентите- Штип.
Табеларен приказ на успехот на студентите во јунската испитна сесија
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
1
/
/

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
1
/

Руски јазик
Во зимскиот семестар се изучуваше предметот Руски јазик 1 се на
следниве насоки:
–– Политехника (Руски јазик 1 - 2+2, голем амфитеатар)
–– Геологија (Руски јазик 1, трета година - 2+0, предавална хх)
–– Рударство (Руски јазик 1, трета година - 2+0 предавална хх)
Политехника – јунска сесија 2009
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Пријавени
58

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
58
49

6
8

7
4

8
4

Успех
%
9 10 паднат положени
4 27
11
84

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
4
/
100

Геологија – јунска сесија 2009
Пријавени
4

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
4
4

Среден успех: 8.56

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
Англиски јазик 1
Наставата ја изведуваше Драган Донев.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска испитна
сесија
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
2
/
2

просечен успех: 7

6
1

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Англиски јазик 2
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска испитна
сесија
Пријавени
90

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
2
88
/
88

просечен успех: 8,6

6
3

Успех
%
7 8 9 10 паднат положени
10 32 17 26
/
97,7

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемвриска
испитна сесија
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
2
/
/
/

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
/

Англиски јазик
Наставата по предметот се одвива во вид на предавања и вежби со
фонд на часови 2+2. Испитот се полага првично со 2 колоквиуми во текот
на семестарот и со задолжителен завршен (устен) испит. За вонредните е
предвиден краен писмен испит после кој исто така следува завршен устен
испит. Наставата ја изведуваше м-р Весна Продановска.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
Пријавени
95
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Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
95
95

6
7

Успех
%
7 8 9 10 паднат положени
14 28 23 23
/
100

Годишен извештај

Руски јазик
Предметот Руски јазик 1 се изучува во прва година, во зимскиот
семестар, со фонд на часови 2+0. Наставата се одвиваше во слободните
предавални, а ја изведуваше лектор Јане Јованов.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
сесија
Пријавени
24

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
24
24

6
/

7
3

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
3 18
/
100

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
4
/
19
19

6
1

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/ 17
/
100

Среден успех: 9.5
Предметот Руски јазик 2 се изучува во прва година, во летниот
семестар, со фонд на часови 2+0, во слободните предавални, а наставата ја
изведуваше лектор Јане Јованов.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска сесија
Пријавени
23

Среден успех:9.63

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
Англиски јазик
Наставата ја изведуваше Драган Донев.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска испитна
сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
1
1

6
/

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска испитна
сесија
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
/
1
1

просечен успех: 6

6
1

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
/
/
50

Англиски јазик
Наставата по предметот се одвива во вид на предавања и вежби со
фонд на часови 2+2. Испитот се полага првично со 2 колоквиуми во текот
на семестарот и со задолжителен завршен (устен) испит. За вонредните е
предвиден краен писмен испит после кој исто така следува завршен устен
испит. Наставата ја изведуваше асс. м-р Весна Продановска.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
Пријавени
34

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
5
/
29
29

6
8

7
12

8
5

Успех
%
9 10 паднат положени
2 2
/
72
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Италијански јазик
Предметот Италијански јазик 1 се изучува како изборен предмет во
прв семестар со фонд на часови 0+2 на Високата здравствена школа.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија на Високата здравствена школа.
Пријавени
12

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
12
12

Среден успех: 8.66.

6
2

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
5 4
/
100

Шпански јазик
Предметот Шпански јазик 1 на Високата здравствена школа се
изучува во прва година, прв семестар, со фонд на часови 2+0; Наставата
се изведува на Економски факултет од страна на кореспондент Марија
Тодорова.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
Шпански јазик
Пријавени
15

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
15
15

Среден успех: 7.4

6
7

7
2

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
1 3
/
100

Руски јазик
Предметот Руски јазик 1 се изучува во прва година, во зимскиот
семестар, со фонд на часови 2+0, во слободните предавални, а наставата ја
изведуваше лектор јане Јованов.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
Пријавени
86

Полагале
Успех
Не се
%
Положиле
јавиле писмено усно
6 7 8 9 10 паднат положени
2
/
84
84
19 28 18 6 13
/
98

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Пријавени
6

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
6
6

Среден успех: 7.6

6
/

7
4

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
2
/
/
100

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ
Англиски јазик 1 (прва година, прв семестар); фонд на часови
2+2; мал амфитеатар 18; Наставата ја изведуваа м-р Снежана Кирова и
кореспондент Билјана Петковска
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
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Земјоделски факултет –Штип и Кавадарци- Англиски јазик 1
Пријавени
145

Полагале
Успех
Не се
%
Положиле
јавиле писмено усно
6 7 8 9 10 паднат положени
/
/
145
145
32 44 26 13 26
/
/

Земјоделски факултет –Струмица- Англиски јазик 1
Пријавени
66

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6 7
1
/
65
65
24 29

8
7

Успех
%
9 10 паднат положени
3 3
/
/

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
1
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска
испитна сесија
Земјоделски факултет- Штип и Кавадарци – Англиски јазик 1
Пријавени
1

Среден успех: 7.35

6
/

7
1

Англиски јазик 2
Наставата ја изведуваа м-р Снежана Кирова и кореспондент Билјана
Петковска
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
испитна сесија
Земјоделски факултет – Штип и Кавадарци– Англиски јазик 2
Пријавени
145

Полагале
Успех
Не се
%
Положиле
јавиле писмено усно
6 7 8 9 10 паднат положени
7
/
136
136
53 41 18 14 10
2
94

Земјоделски факултет- Струмица- Англиски јазик 1
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
1
/
/

6
1

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Земјоделски факултет- Струмица – Англиски јазик 2
Пријавени
62

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
1
1
54
55
39

7
7

8
4

Успех
%
9 10 паднат положени
2 2
7
89

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемвриска
испитна сесија
Земјоделски факултет- Штип и Кавадарци– Англиски јазик 2
Земјоделски Факултет- Струмица– Англиски јазик 2
Среден успех по Англиски јазик 1: 6.0
Среден успех по Англиски јазик 2: 6.95
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Руски јазик
Предметот Руски јазик 1 се изучува во втора година, со фонд на
часови 2+0, во слободни предавални, а наставата ја изведуваше лектор
Јане Јованов.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
1
1

6
1

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска сесија
Пријавени
7

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
7
7

Среден успех: 8.75

6
/

7
/

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
/
4
/
100

Земјоделски факултет-Струмица
На Земјоделскиот факултет во Струмица, во изминатата студиска
година се изведуваше настава по предметот Англиски јазик. Во зимскиот
семестар се слушаше предметото Англиски јазик 1 (прва година, прв
семестар); со фонд на часови 2+2; наставата се изведуваше на Земјоделскиот
институт- Струмица, од страна на кореспондент Билјана Петковска.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарската
сесија
Пријавени
66

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6 7
1
/
65
65
24 29

8
7

Успех
%
9 10 паднат положени
3 3
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
1
/
1

Среден успех: 4.03

6
1

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
/
/
100

Во летниот семестар се слушаше предметот Англиски јазик 2 (прва
година, прв семестар); со фонд на часови 2+2; наставата се изведуваше на
Земјоделскиот институт- Струмица, од страна на кореспондент Билјана
Петковска.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската
сесија Англиски јазик 2
Пријавени
63

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
1
1
54
55
39

7
7

8
4

Успех
%
9 10 паднат положени
2 2
7
88

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемвриска
сесија Англиски јазик 2 – 1.9.2009
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Пријавени
5

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
4
1
2

Среден успех: 6.42

6
1

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
3
40

Земјоделски факултет - Штип и Кавадарци
На Земјоделскиот факултет во Штип се изведуваше настава по
предметите:
–– Англиски јазик 1 (прва година, прв/зимски семестар); со фонд на
часови 2+2; мал амфитеатар 18;
–– Англиски јазик 2 (прва година, втор/летен семестар); со фонд на
часови 2+2; мал амфитеатар 18.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска
испитна сесија
Англиски јазик 1
Пријавени
145

Полагале
Успех
Не се
%
Положиле
јавиле писмено усно
6 7 8 9 10 паднат положени
/
/
145
145
32 44 26 13 26
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска
испитна сесија
Англиски јазик 1
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
1
1

Среден успех: 7.48

6
/

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската испитна
сесија
Англиски јазик 2
Пријавени
145

Полагале
Успех
Не се
%
Положиле
јавиле писмено усно
6 7 8 9 10 паднат положени
7
/
136
134
53 41 18 14 10
2
93

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемвриска
испитна сесија
Англиски јазик 2
Пријавени
10

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
10
/
9

Среден успех: 7.26

6
1

7
6

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
1
90

ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Шпански јазик
Наставата по предметот Шпански јазик 1 и 2 се изучува во прва година,
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прв и втор семестар, со фонд на часови 2+0. Наставата се одржуваше во
предавална 6 од страна на кореспондент Марија Тодорова.
Табеларен приказ на успехот на студентите по Шпански јазик 1 во
февруарска сесија
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
3
3

6
/

7
1

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
1
/
100

Табеларен приказ на успехот на студентите по Шпански јазик 2 во
јунска сесија
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
3
3

Среден успех: 9.83

6
1

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
2 1
/
100

Руски јазик
Предметот Руски јазик 1 се изучуваше во прва година, во прв семестар,
со фонд на часови 2+0, а наставата се одвиваше во амфитеатарот од страна
на лектор Јане Јованов.
Табеларен приказ на успехот на студентите во февруарска сесија
Пријавени
5

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
5
5

6
/

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
2 2
/
100

Табеларен приказ на успехот на студентите во јунска сесија
Пријавени
5

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
5
5

6
/

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
1 2 2
/
/

Англиски јазик
–– Англиски јазик 1 (прва година, прв семестар); фонд на часови 2+0;
предавална 31;
–– Англиски јазик 2 (прва година, втор семестар); фонд на часови 2+0;
предавална 31;
Табеларен приказ на успехот на студентите по Англиски јазик 1 во
февруарската сесија
(среден успех – 8,7)
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
3
3

6
1

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
2
/
100

Табеларен приказ на успехот на студентите по Англиски јазик 2 во
јунска сесија
(среден успех – 8,7)
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Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
3
3

6
1

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
2
/
100

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
8.11.1. Англиски јазик
–– Англиски јазик 1 (прва година, прв семестар); фонд на часови 2+0;
предавална 31;
–– Англиски јазик 2 (прва година, втор семестар); фонд на часови 2+0;
Машински факултет- Виница;
Табеларен приказ на успехот на студентите од Машински факултет
по предметот Англиски јазик 1 во февруарската испитна сесија
(среден успех – 7,5)
Пријавени
6

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
1
5
6

6
3

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
1 1
/
100

Табеларен приказ на успехот на студентите од Машински факултет
по предметот Англиски јазик 2 во јунската испитна сесија
(среден успех – 8,0)
Пријавени
6

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
1
5
6

6
1

7
2

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
2
/
100

Табеларен приказ на успехот на студентите од Машински факултет
по предметот Англиски јазик 1 во септемвриска испитна сесија
(среден успех – 6,0)
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
1
/
1

6
1

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
/
/
100

Табеларен приказ на успехот на студентите од Машински факултет
по предметот Англиски јазик 2 во септемвриска испитна сесија
(среден успех – 7,0)
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
1
/
1

6
/

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Руски јазик
Предметот Руски јазик 1 се изучува во прва година, во зимскиот
семестар, со фонд на часови 2+0, а наставата се одржуваше во амфитеатарот
од страна на лектор Јане Јованов.
Табеларен приказ на успехот на студентите во февруарска сесија 2009
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Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
3
3

6
1

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
1
/
/
100

Табеларен приказ на успехот на студентите од Машински факултет
во јунската сесија 2009
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
3
3

Среден успех: 8.83

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
3
/
100

Во летниот семестар студентите следеа настава по предметот Руски
јазик 2 (прва година, фонд на часови 2+0, Виница). Наставата ја изведуваше
лектор Јане Јованов.
Табеларен приказ на успехот на студентите во јунската сесија
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
3
3

Среден успех: 10.0

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
3
/
100

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Англиски јазик
–– Англиски јазик 1 (прва година, прв семестар); фонд на часови 2+0;
предавална 31;
–– Англиски јазик 2 (прва година, втор семестар); фонд на часови 2+0;
предавална 31;
Табеларен приказ на успехот на студентите по предметот Англиски
јазик 1 во февруарската испитна сесија
(среден успех – 8,5)
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
2
2

6
/

7
1

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
1
/
100

Табеларен приказ на успехот на студентите по предметот Англиски
јазик 2 во јунската испитна сесија
(среден успех – 9,5)
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
2
2

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Германски јазик
На Електротехничкиот факултет во прва година, во зимскиот
семестар се изведуваше настава по предметот Германски јазик 1, со фонд
на часови 2+2; консултации во договор со студентите - Штип. Наставата
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ја изведуваше м-р Драгана Коцева.
Табеларен приказ на успехот на студентите во февруарската испитна
сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
1
/
1

6
/

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Среден успех: 7.
Во летниот семестар се изведуваше настава по предметот Германски
јазик 2 (прва година, втор семестар); со фонд на часови 2+0; консултации
во договор со студентите - Штип. Наставата ја изведуваше м-р Драгана
Коцева.
Табеларен приказ на успехот на студентите во јунската сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
1
1

6
1

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Табеларен приказ на успехот на студентите во септемвриска сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
1
/
1

6
/

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Студентите го постигнаа следниов среден успех: 6.5
Руски јазик
Предметот Руски јазик 1 се изучува во прва година, во прв семестар,
со фонд на часови 2+0. Наставата се одржуваше во амфитеатарот, од
страна на лектор Јане Јованов.
Табеларен приказ на успехот на студентите во февруарска сесија
Пријавени
5

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
5
5

6
1

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
2
/
2
/
100

Предметот Руски јазик 2 се слуша во прва година, во летниот семестар,
со фонд на часови 2+0. Наставата се изведуваше во амфитеатарот, од
страна на лектор Јане Јованов.
Табеларен приказ на успехот на студентите во јунска сесија
Пријавени
5

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
5
5

Среден успех: 8.6

6
1

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
2 2
/
100

8. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ
компјутери
преносни компјутери (лаптопи)
видео-бим
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9. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
Наставата на Филолошкиот факултет беше организирана во зградата
на Педагошкиот факултет и Факултетот за природни и технички науки.
Во тек е изградбата на нов современ објект во центарот на Штип.
10. ЛИТЕРАТУРА
Во текот на учебната 2008/2009 година поради немање просторни
услови, за жал, не беше набавена научно-стручна литература, но за
учебната 2009/2010 се предвидува, покрај литература од областа на
теоријата на јазикот и литературата, да се набават голем број лексикони
за сите странски јазици што се изучуваат на Филолошкиот факултет, како
и толковни речници.
11. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА (проекти)
Со оглед на само едногодишното постоење на Филолошкиот
факултет, поточно од 1.11.2008 година, на Факултетот сѐ уште немаме
одобрено проект пред Министерството за образование и наука, иако
се предвидуваат повеќе проекти, за кои се надеваме дека ќе добиеме
одобрение за академската 2009/2010 година.
Учество на конгреси, семинари на вработените на Филолошкиот
факултет во 2008/2009 година
Во текот на академската 2008/2009 година речиси сите вработени
на Филолошкиот факултет имаа забележително учество на Меѓународни
конгреси и го претставија Универзитетот „Гоце Делчев“ во најдобро
светло. Така, забележано е учеството на м-р Нина Даскаловска во Лондон,
доц. д-р Душко Алексовски во Италија, на м-р Снежана Кирова, м-р
Драгана Коцева, м-р Татјана Уланска, Билјана Петрова, во Нови Сад и
Мадрид, м-р Весна Продановска, Јане Јанев во Нови Сад, доц. д-р Билјана
Ивановска, во Темишвар, Нови Сад, Врање, Словачка, доц. д-р Јованка
Денкова во Нови Сад, Врање, Словачка, Турција, м-р Ева Велинова во
Франција, Бугарија, проф. д-р Виолета Димова во Темишвар, Краков,
Едрене, Нови Сад, Врање итн. Следи списокот на објавени трудови/
трудови во печат од учествата на меѓународните конгреси:
Научно-стручни трудови на вработените на Филолошкиот
факултет при УГД, објавени или во печат во 2008/2009 година
–– Димова, В, (2008): „Современи концепти во наставата по македонски
јазик и литература, во Литературен збор, бр. 1-3, Скопје.
–– Dimova, V., Ivanovska, B. (2009): „The role of a techer teching language
for specific purposes”, Proceeding of the International Conference, Camridge Scholars Publishing, may 9-10, 2009, Timisoara, Romania.
–– Ivanovska, B., Dimova, V., (2009): „Aehnlichkeiten und Unterschiede in
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

der Bedeutung der sprachlichen Einheiten in der Deutschen und der Makedonischen Gegenwartssprache”. Proceeding of the International Conference, Camridge Scholars Publishing, may 9-10, 2009, Timisoara, Romania.
Димова, В. (2009): „Естетиката на комуникацијата и медиумите“,
учество на Меѓународниот симпозиум под наслов: Македонија по
осамостојувањето – историја, литература, култура, во Краков,
Полска, мај, 2009.
Violeta, D., Sevim, Alil (2009): „The education function in the literature
for children in the teaching-educational curriculum“, in Congress full book,
Volume 2, Edirne-Turkey.
Димова, В. (2009): „Методички поступци за тумачење књижевности
кроз проучавање матерњег језика“, учество на Меѓународната
конференција Примењена лингвистика данас: између теорије и
праксе, 31.10.-1.11.2009, Нови Сад. (во печат)
Денкова, Ј. (2008): Еден антиутописки роман (Кон романот ,,Вечниот
Таниз” од Велко Неделковски), Современост, Год.56, бр.4, стр. 148154.
Денкова, Ј. (2009): Фолклорната фантастика како инспирација (Кон
делото Седмичка малата вештеричка од Славка Манева), Современост,
Год. 58, бр.1 (февруари), стр. 153-160.
Денкова, Ј. (2009): Освежителен научно-фантастичен роман за млади
(Кон романот ,,Авантурите на Марко и Дамјан” од Мирко Зафировски,
Макавеј, Скопје, 2005), Современост, год.58, бр.3, септември, 2009.
Денкова, Ј. (2009): „Животот сепак е убав“ (,,Ден потоа“ од Васил
Тоциновски, Детска радост, Скопје, 2001), Современост, год.58, бр.3,
септември, 2009.
Денкова, Ј. (2009): „Пеперут – симбол на љубовта“ (Велко
Неделковски, Летачкиот човек Пеперут, Детска радост, Скопје,
2005), во Воспитание, Педагошки факултет „Гоце Делчев”, Штип (во
печат).
Денкова, Ј. (2009): „Боите на животот“ („Некои чудни бои“, Васил
Тоциновски, Дирекција за култура и уметност, Скопје, 2004),
Современост (во печат).
Денкова, Ј. (2009): „Мостови од Светислав Ракиќ како БЕСЕДА
СО СЕБЕ“ (Светислав Ракиќ: Мостови, Мало сонце, Штип, 2008),
Литературен збор, бр.1-3, Скопје, 2009, стр. 135-139.
Денкова, Ј. (2009): „Детските измислици и стварноста“ (Оливера
Ќорвезироска: „Мојот брат од тринаесеттиот кат“, Југореклам, Скопје,
2001), Литературен збор (во печат)
Денкова, Ј. (2009): „Химна на убавината на живеењето“ („Се викам
Мики“, Светислав Ракиќ, Мало сонце, Штип, 2008), Современост (во
печат)
Денкова, Ј. (2009): „Плетенка од фантастични и реалистични елементи“,
Годишен зборник на Филолошки факултет (во печат).
Денкова, Ј. (2009): „Благородна и иновативна книга за светот на
најмладите“ (Осврт кон книгата „Снегуљица на дар“), за Књижевно
перо, Хрватска (во печат).
Денкова, Ј. (2009): „Интересен сплет на животни пораки и мудрости“
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(„Приче са царског престола“, Милутин Ђуричковић, Libro company,
Краљево, 2008), Светионик (во печат).
Денкова, Ј. (2009): „Thin line between realistic and fantastic world“, International conference „Crossing the Borders-Transgressing the Boundaries
in New Literatures“ in English, Prešov, Slovakia - 26-27 October 2009
(во печат).
Денкова, Ј. (2009):„Савремена македонска књижевност за младе –
слика о једном бурном младалачком постојању“, 51 Међународно
саветовање Змајевих дечјих игара, Нови Сад, Р. Србија, 4-5 јуни 2009,
(во печат).
Денкова, Ј. (2009):„Научната фантастика во современата македонска
проза за деца и млади“, The book of abstracts, International conference
Savremeni trenutak knizevnosti za decu u nastavi I nauci , Учитељски
факултет, Врање, Р.Србија, 8 мај 2009.
Денкова, Ј. (2009): „The motive of witches in the literature for children
and youth“, Književna smotra, Hrvatska, 2009 (во печат).
B. Ivanovska: “New tendencies in teaching ESP-my two year working experience”. Book of abstract: 17th BETA Conference IATEFL , Sofia, Bulgaria.
2008.
B. Ivanovska: ”How can English corpora help ESP teachers?”. Faculty of
Philology, 50 years anniversary . 05-06.09.2008g Skopje, R.Macedonia.
B.Ivanovska: “New tendencies in teaching ESP- two-year working experience” (review) . Newsletter ELTAM, July, 2008, Issue Number 20, page
6-7.
B. Ivanovska: “A report on the 17th National BETA-IATEFL Conference”.
Sofia University, Department of Information and In-service Training of
Teachers, 10-11 May, 2008. Edited in: Newsletter ELTAM, July, 2008, Issue Number 20, page 5.
Ivanovska B., Dimova V.,: “Aehnlichkeiten und Unterschiede in der Bedeutung der sprachlichen Einheiten in der Deutschen und in der Makedonischen Gegenwartssprache”. Proceeding of the International Conference,
Camridge Scholars Publishing. May 9-10, 2009, Timisoara, Romania.
Dimova V., Ivanovska B.,: “The role of a teacher teaching language for
specific purposes”. Proceeding of the International Conference, Camridge
Scholars Publishing. May 9-10, 2009, Timisoara, Romania.
Ivanovska B. “Novi tendencii vo izucuvanjeto na germanskiot jazik preku
literaturata za deca”. Savremeni trenutak knizevnosti za decu u nastavi I
nauci. Konferenciju Uciteljskog fakulkteta u Vranje, Zbronik radova. Vranje, Serbia, Maj, 2009.
Ivanovska B. Simone Groszler A.: “German animal idioms and their
Macedonian counterparts“. International Conference: “APPLIED LINGUISTICS TODAY: BETWEEN THEORY AND PRACTICE”, 31.10.1.11.2009. Нови Сад. Printed in: Cambridge Scholar Publishing.
Ivanovska B. Simone Groszler A.: “German animal idioms and their
Macedonian counterparts“. International Conference: “APPLIED
LINGUISTICS TODAY: BETWEEN THEORY AND PRACTICE”,
31.10.-1.11.2009. Нови Сад. Зборник на трудови (во печат).
Душко Алексовски, „Локалитетот Цоцев Камен, праисториско
светилиште“, Издание на САКУ, 2008
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–– Aleksovski D.: “Art rupestre, base de l’écriture de la civilisation de notre
planète”, International Symposium: “MAKING HISTORY OF THE
PREHISTORY THE ROLE OF ROCK ART”, Capo di Ponte, Italy, 28
Octobre - 3 Novembre. Printed in: Centro Camuno di Sudi Preistorici
–– Алексовски Д.: „Карпестата уметност основа на светската писменост“.
Меѓународен симпозиум за палеолингвистика, Штип 26 - 29 септември
2009. Издание на Светската академија за карпеста уметност, 2009
година.
–– Кирова.С.„на потеклото на имињата на деновите во неделата“.
Меѓународен конгрес на применета лингвистика, 31.10-03.11.2009.,
Нови Сад, Р. Србија
–– Кирова С., Уланска Т. (2009). “Тeaching elements of culture and humour
in the EFL classroom”. Меѓународен конгрес на применета лингвистика,
31.10-03.11.2009., Нови Сад, Р. Србија
–– Продановска.В. :Предноста од познавањето на англискиот јазик во
процесот на користење интернет којшто подоцна води до интернет
плагијаторство -автор- Нови Сад, 2009-(во печат)
–– Продановска.В. :Примена на информатичко- комуникациските
технологии во образовните институции во Република Македонија,
Нови Сад, 2009 – коавтор- (во печат)
–– Продановска.В.:Јазици во контакт: „Наметнат билингвализам“-авторНови Сад, 2009 – (во печат)
–– Продановска.В. :Создавање иноваторска клима во TQM системот во
компании, Меѓународен билтен „Перспективи за иновации, економија
и бизнис“, Прага, 2009- коавтор –(во печат)
–– Продановска.В. :TQM стратегија во креирањето на систем за квалитет
во агробизнисот, Свиштов, 2009- коавтор- (во печат)
–– „Преглед на потеклото на имињата во неделата“ (Јане Јованов, Снежана
Кирова); Научна конференција за применета лингвистика – Нови Сад;
–– „Вистинските љубовни приказни испеани во штипските народни
песни“ (Наташа Сарафова, Јане Јованов); Меѓународна конференција
„Memory and truth Conference“ – South-West University of Blagoevgrad,
Bulgaria.
–– Даскаловска, Н. (2009). Метод на учење на странски јазици преку
задачи. Литературен збор, бр. 1-3, стр. 95-103.
–– Daskalovska, N. (во печат). Using corpora to teach collocations. In Beaven, B. (Ed.). IATEFL 2009 Cardiff Conference Selections. Kent: IATEFL.
–– Daskalovska, N. (2009). Corpus-based Activities in the EFL Classroom.
International Scientific Conference – Lingua Summit 2009, Slovakia.
–– Даскаловска, Н. (во подготовка). Ликот на хуманистичкиот
наставник. Списание за теорија и практика „Воспитание“, Педагошки
факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип.
–– Даскаловска, Н. (во подготовка). Литературата во наставата
по англиски јазик. Годишен зборник на Филолошки факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“, Штип.
–– Ulanska T., Prodanovska V. (2009): ‘Application of Information-Communication Technology in the Educational Institutions in Macedonia’. V Medunarodni Simpozijum ‘Tehnologija, Informatika i Obrazovanje za Drust-
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vo Ucenja I Znanja’, Novi Sad, 19.06-20.06.2009: Zbornik Rezimei: 88
–– Prodanovska V., Ulanska T. (2009): ‘Languages in contact and applied linguistics – “intruded” bilingualism’. Medunarodni Kongres za Primeneta
Lingvistika, Novi Sad, 31.10-01.11.2009
–– Уланска Т., (2009) „Методи на предавање литература”- преведено
и адаптирано од: „Предавање литература’ од Илејн Сноувалтер,
Издавачка куќа - Блеквел, 2003, САД. Воспитание, списание за теорија
и практика, Штип, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Педагошки
факултет – Штип
–– Koceva D. (2009): ‘Mogućnosti povezivanja sadržaja iz oblasti
informatičko-tehnološkog obrazovanja sa sadržajima drugih predmeta’.
V Megunarodni Simpozijum ‘Tehnologija, Informatika i Obrazovanje za
Drustvo Ucenja I Znanja’, Novi Sad. (vo pecat)
–– Koceva D., Petkovska B. (2009): „Лексичката негација во македонскиот,
германскиот и англискиот јазик“. III Меѓународен конгрес за применета
лингвистика – помеѓу теоријата и праксата. Нови Сад. (во печат)
–– Petrova V. : “Analisi lessicale del linguaggio dei giovani d’oggi”, 50 години
италијански студии на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“
во Скопје, научен собир на тема „Италијанскиот јазик, литература и
култура“, 29.10.2009 – 30.10.2009 Скопје
13. Нови избори на наставнички и соработнички кадар
М-р Снежана Кирова избрана во виш лектор во наставно – научната
област англиски јазик со Одлука бр. 2402-54/6 на 5.3.2009 година.
М-р Ранко Младеновски избран во соработник/асистент во наставно
- научната област македонска книжевност, со Одлика бр. 2402-54/7 на
5.3.2009 година.
М-р Татјана Уланска избрана во соработник/ помлад асистент во
наставно – научната област применета лингвистика во англискиот јазик, со
Одлука бр. 2402-155/4 на 20.10.2009 година.
Д-р Марија Леонтиќ избрана во доцент во наставно – научната област
турски јазик, со Одлука бр. 2402-155/3 на 20.10.2009 година.
14.  Други активност на Факултетот
Посета на Германската читалница
Организирана е посета на Германската читалница во Скопје и предавање
од страна на проф. Thomas Dickhaus, каде студентите под менторство на
проф. доц. Билјана Ивановска и лектор м-р Драгана Коцева имаа директен
контакт со изворен говорител на германскиот јазик, што беше од големо
значење за студентите кои го изучуваат токму тој јазик.
Водење на на книга за посета на странци на единицата
Волонтер во мировните сили на Македонија, Michael Szymanski одржа
2 часа презентација на часот по англиски јазик 2 со тема за Мартин Лутер
Кинг на 14.4.2009 година.
Charles Tinkler претставник од мировниот корпус, учествуваше
повремено во првиот и вториот семестар на предавањата по Англиски јазик
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(лекторски вежби и цивилизација), во соработка со м-р Татјана Уланска.
Bengemin Langer од ДААД, по покана од Универзитетот „Гоце Делчев“
- Штип, имаше состанок со деканот на Филолошкиот факултет, овластено
лице за контакт со странецот беше доц. д-р Билјана Ивановска.
Vejn Filc од Универзитетот „Вашингтон“ Sent Luis, USA на лична
иницијатива преку Американската амбасада во Скопје одржа еднодневно
предавање пред студентите од групата Англиски јазик и книжевност.
Jon James Enriko professor of literature, од мировните трупи во
Македонија, активно ќе учествува 2 години во наставата кај групата
Англиски јазик и книжевност, лице овластено за да контактира со него е
м-р Весна Продановска.
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XVI.6. Земјоделски факултет
ВОВЕД
Земјоделскиот факултет како високообразовна установа во состав
на Државниот универзитет „Гоце Делчев” од Штип (основан во март 2007
година со донесување на Законот за основање на Државниот универзитет
„Гоце Делчев”, од Штип, Сл. весник на РМ бр. 40/2007), во академската
2008/2009 година наставата за првиот циклус на академски студии ја
реализира во Наставниот центар во Штип во Кмпусот II за природни,
технички и биотехники науки, во Наставниот центар во Струмица и по
прв пат во Наставниот центар во Кавадарци.
На 20 март 2009 година беа пуштени во употреба нови објекти
во Наставниот центар во Струмица, со површина од 3.000 квадратни
метри. На студентите во   Кампусот - Струмица на располагање им беа
ставени два амфитеатра со капацитет за по околу 130 места, повеќе
предавални, административни простории, современо опремени студентски
прашања и компјутерска лабораторија. Овој нов комплекс во иднина ќе
биде поврзан и со преостанатите објекти на Институтот во Струмица.
Во овој центар во академската 2008/2009 година студиите за прв циклус
ги следеа студенти од Земјоделски факултет, Економски факултет и
Факултетот по информатика. На таков начин, Универзитетот даде голем
придонес во деконцентрацијата на образовните установи од главниот град
на државава кон внатрешноста, поблиску до потенцијалните студенти, кои
во многу случаи немаат можност да го финансираат своето образование
надвор од средината во која живеат. Студентите на Земјоделскиот
факултет наставата ја продолжија во новата зграда на површина од 166
м2, која е во состав на овој наставен центар. Зградата опфаќа вкупна
површина на два ката од 332 м2, со по две предавални на секој кат, секоја
училница по 60 м2, санитарен простор на вториот кат со површина од 18
м2, како и простор во скали со вкупна површина од 60 м2.
На 28 септември 2009 година во Кавадарци над 1000 м2
најсовремено опремени простории беа ставени на располагање на
студентите кои студираат на студиските програми по енологија на
Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип.
Делот од Ученички дом, кој му е доделен на Универзитетот, е комплетно
реновиран и приспособен за потребите на околу 300 студенти кои имаат
можност наставата да ја следат во предавални опремени со компјутери,
а во објектот се поставени и Интернет – пултови, преку кои студентите
можат да влезат на интернет-страницата на УГД, да пријавуваат
испити и да ги следат сите потребни информации за своето студирање.
Реновирањето на објектот, Универзитетот „Гоце Делчев“ го финансираше
од сопствени средства. Во Кавадарци, од академската 2008/2009 започна
да се реализираат тригодишните студии на Земјоделскиот факултет Општа насока, по чие завршување студентите ќе можат да продолжат
со едногодишните студии на модулот Енологија или пак да продолжат на
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некоја од студиските програми во втор циклус на студии на Факултетот. Со
завршување на четиригодишните студии на модулот Енологија, студентите
се здобиваат со академско знаење и стекнатите стручни и практични
знаења нудат можности за вработување во следните дејности: лозарски
и винарски претпријатија, расаднци и соодветни области на продажба на
грозје и вино, како и во државни институции во земјоделскиот сектор.
На 14 август 2009 година комплетно опремен нов објект во
Свети Николе, Амзибегово, беше пуштен во употреба за студентите
на Земјоделскиот факултет. Студентите можат да следат настава
во најсовремени информатичко-технолошко опремени простории
од академската 2009/2010 година. Завршено е вмрежувањето во
комуникацискиот систем на Универзитетот, што значи дека во објектот
во Свети Николе функционира IP телефонија и е овозможена постојана
Интернет конекција, како и во сите преостанати наставни центри. Зградата
опфаќа вкупна површина од околу 300 м2 на два ката, со по две предавални
на секој кат, со капацитет за следење на настава за 150 студенти.
Со цел подобрување и унапредување на наставно - научната работа на
вработените и студентите при Земјоделскиот факултет, достапен е сетот
TEEAL (Essential electronic agriculture library), електронска библиотека,
производ на библиотеката Ман од Универзитетот Корнел. TEEAL е
електронска библиотека за научни списанија од областа на земјоделството,
која содржи 137 списанија објавени во периодот од 1993 до 2007 година.
Нивната содржина го покрива земјоделството во најширока смисла,
од земјоделска економија и подобрување на културите до науките за
производство на храна и менаџмент на природните ресурси. Студентите при
Земјоделскиот факултет имаат пристап до оваа електронска библиотека,
која е во функција на интернет-страницата на Земјоделскиот факултет
http://teeal.ugd.mk. Оваа дата база на податоци нуди прекрасна можност
за електронско пребарување на научни податоци што им овозможува на
студентите да ги поткрепат и споредат своите истражувања со светските
достигнувања од проблематиката која ќе ја работат за своите семинарски,
дипломски, магистерски и докторски тези.
Земјоделскиот факултет согласно со потребите поседува и соодветна
техничка опременост, која за разлика од првата година е видно збогатена и
по број и по квалитет на опремата. За предавањата е обезбедена современа
нагледна опрема, LCD проектори и компјутери. Лабораториите се исто
така опремени со современа опрема и апаратура за потребните наставни
активности и реализирање на практичните лабораториски вежби. Во
процесот на студирањето на располагање е најразлична лабораториска
опрема: микроскопи, бинокуларни, изолациони комори, дигестори,
фитотрони, електронски ваги, комори за ‘ртење на семе, електрофорези,
спектрофотометар, соодветен софтвер, хемикалии, стакларија, инструменти, подлоги и др. Преку одличната компјутерска опременост се
овозможува постојан и широк пристап кон потребните информации за
студентите и за вработените на Факултетот.
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За поуспешно спроведување на наставниот процес и подобар квалитет
при студирањето, Факултетот располага и со опитни и производни
површини на кои може да се организира теренска настава преку која
кандидатите директно на терен можат да се запознаат со одредени процеси
и техники кои се предмет на студиските програми.
Студентите можат да го користат и богатиот книжен фонд од современа
научна и стручна, домашна и странска литература од Универзитетската
библиотека.
ИЗВЕДУВАЊЕ НА ДИСПЕРЗИРАНА НАСТАВА
Во академската 2008/2009 година беа запишани вкупно 248 студенти
во Кампусот II за природни, технички и биотехники науки во Штип, во
Наставниот центар во Струмица и во Наставниот центар во Кавадарци.
Наставата беше организирана согласно со наставната програма која се
одвиваше нормално во сите три наставни центри, без поголеми тешкотии
и проблеми со кои бевме соочени во првата академска година, заради
просторни услови и капацитети. Отворањето на новите објекти значително
ја подобри ситуацијата а со тоа и квалитетот на наставата значително се
подобри.
Првите три години (шест семестари) од студиите се изучуваат исти
предмети (заедничка настава) за сите насоки и во сите дисперзирани места.
Траење на додипломските студии изнесува три плус една (3+1) години
или шест плус два (6+2) семестари.
Во четвртата година предметите се насочени според потребите на
соодветните насоки и истите се едносеместрални, а наставната програма е
по модурален систем.
Во студиската програма со три години студентот мора да освои 180
кредити и се здобива со диплома земјоделски инженер. Во студиската
програма со четири години студентот мора да освои вкупно 240 кредити.
Успешната одбрана на дипломската работа на студентот му носи 30
кредити.
Со завршени четири годишни студии или осум семестари, студентот
се стекнува со диплома дипломиран земјоделски инженер.
Изготвена е студиска програма – Преработка на земјоделски
производи, како едногодишен модул, а наставата се организира во ново
отворениот објект во Свети Николе од учебната 2009/2010 година.
АКРЕДИТАЦИЈА ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ
Во академската 2008-2009 година Земјоделскиот факултет ја доби
акредитацијата за подготвените студиски програми за втор циклус т.е.
магистерски студии.
Програмите за вториот циклус исто така беа подготвени според
принципите на Болоњската декларација и Европскиот кредит-трансфер
систем. Студиската програма за вториот циклус е акредитирана по
соодветни катедри и модули и тоа:
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1. Катедра за заштита на растенијата
Модул 1. Фитопатологија
Модул 2. Ентомологија
Модул 3. Хербологија
Модул 4. Фитосанитарна администрација
2. Катедра за биотехнологија, генетика и селекција
Модул 1. – Генетика и селекција на растенијата
Модул 2. – Семепроизводство
Модул 3. – Биотехнологија на растенијата.
3. Катедра за преработка и контрола
Модул 1. Преработка и контрола на анимални производи
Модул 2. Преработка и квалитет на анимални производи
4. Катедра за растително производство
Модул 1. Житни и мешункасти култури
Модул 2. Градинарски култури
Модул 3. Индустриски, лековити и ароматично-зачински култури
Модул 4. Органско растително производство
Конкурсот за втор циклус на студии, покрај тоа што беше објавен во
дневен печат на 7 јули 2009 година, од денот на објавувањето е достапен на
почетната веб-страница на Универзитетот и на Факултетот. Конкурсот е
распишан за по 20 места од катедра или вкупно за 60 кандидати потенцијални
магистранти.
На Конкурсот се јавија вкупно 29 кандидати за сите катедри.
Во тек е постапката за разгледување на поднесената документација и
евалуација на успехот на пријавените кандидати. Квалитетот на понудената
студиска програма за вториот циклус се покажа на дело, за што зборува
фактот дека се пријавени 29 кандидати за магистерски студии.
Изведувањето на наставата за вториот циклус на студии по катедрите
на Земјоделскиот факултет ќе започне во академската 2009/2010 година.
ИЗБОР НА ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВА
Изборот на деканот проф. д-р Илија Каров беше извршен на петтата
редовна седница на Наставно - научниот совет на Земјоделскиот факултет
одржана на 2.4.2008 година за што е образложено во Годишниот извештај
2007/2008 година
Изборот на продекан за настава е извршен на десеттата редовна
седница на Наставно - научниот совет на Земјоделскиот факултет одржана
на 11.11.2008 год. Како единствен кандидат беше предложена проф.
д-р Лилјана Колева-Гудева и истиот предлог беше едногласно усвоен и
подржан од сите присутни советници.
За продекан за настава на Земјоделскиот факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ Штип е избран проф. д-р Лилјана Колева-Гудева со одлука
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за избор на продекан за настава од Наставно-научниот совет бр. 021080/71 од 13.11. 2008 година.
СТРУКТУРА (број на вработени – наставници, соработници,
административен кадар)
На Земјоделскиот факултет се вработени:
наставно - соработнички кадар
- редовни професори		
3
- вонредни професори		
6
- доценти			
6
- асистенти			
4
- помлади асистенти		
8
- научен соработник		
1
административен кадар
- технички секретар		
1
- лаборант			
2
- економ				
1
- чувари				
3
- хигиеничари 			
2
КАТЕДРИ
Според Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип, организационата
структура на Земјоделскиот факултет е поставена со формирање на
уште 6 нови катедри. Така за разлика од претходната извештајна година
кога постоеја само 4 катедри, тековната поставеност на факултетот е со
10 катедри - основни организациони единици во функционирањето на
Факултетот кој пак од друга страна е интегрален дел од организационата
структура на Универзитетот.
Од оваа академска година организациони единици – катедри на
Земјоделскиот факултет се:
 Катедра за хемија
- Лабораторија за хемија
 Катедра за педологија
 Катедра за микробиологија
 Катедра за растително производство
 Катедра за заштита на растенијата
- Канцеларија за рурален развој
- Фитосанитарна лабораторија
*Одделение за бактериологија и вирологија
*Одделение за микологија
*Одделение за ентомологија
*Одделение за нематологија
*Одделение за семеконтрола
*Одделение за фитофармација
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 Катедра за биотехнологија, генетика и селекција
- Ген банка
- Лабораторија за биотехнологија
- Лабораторија за ботаника
 Катедра за преработка и контрола на земјоделските производи
 Катедра за енологија
 Катедра за лозарство и овоштарство
 Катедра за економика
Во склоп на катедрите активно работат горенаведените лаборатории
кои се огромна поткрепа за наставниот процес.
Преку резултатите од научноистражувачката и апликативната
лабораториска работа, студентите и наставничкиот и соработничкиот кадар
се во можност да ги проверат, потврдат и докажат своите истражувачки
тези.
ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИТЕ СЕДНИЦИ  НА НАСТАВНО  НАУЧНИТЕ СОВЕТИ
Во академската 2008/09 година на Земјоделски факултет се
одржани вкупно 14 седници на Наставно-научениот совет. Активностите
на Наставно - научниот совет на Земјоделскиот факултет (ННС) се
приложени како точки од дневниот ред на сите одржани седници во
следните потточки од оваа поглавје на извештајот.
Дневен ред на 8. седница на ННС, одржана на 25.9.2008 г.
Усвојување на Записникот од седмата седница на Наставно - научниот
совет.
1. Донесување Одлука за утврдување кандидати по објавен Конкурс за
избор на:
–– еден наставник во сите звање во научната област механизација на
земјоделското производство и преработка на земјоделски производи;
–– еден наставник во сите звања во научната област ентомологија;
–– еден наставник во сите звања во научната област селекција и
семепроизводство;
–– еден наставник во сите звања по предметот Градинарство;
–– еден наставник во насловно звање – доцент во научната област
микробиологија,
2. Донесување Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на
еден наставник во сите звања за наставно-научната област механизација
на земјоделско производство и преработка на земјоделските производи;
3. Донесување Одлука за формирање Рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
ентомологија;
4. Донесување Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

еден наставник во сите звања за наставно научната област селекција и
семепроизводство;
Донесување Одлука за формирање Рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
градинарство;
Донесување Одлука за формирање Рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
микробиологија;
Донесување Одлука за печатење на книга со наслов „Механизација во
градинарството и цвеќарството” од проф. д-р Ристо Кукутанов;
Разгледување на Барање од м-р Зоран Поповски за платено отсуство
за период од 6.10 до 19.10.2008 година;
Разгледување на Барање од помлад асистент Игор Есмеров за платено
отсуство за период од 24.11 до 12.12.2008 година;
Разно.

Дневен ред на 9. седница на ННС, одржана на 29.10.2008 г.
1. Донесување Одлука за усвојување на елаборати за организирање на
втор циклус академски – универзитетски студии.
Дневен ред на 10. седница на ННС, одржана на 11.11.2008 г.
Усвојување на записниците од осмата и деветтата седница на Наставно
- научниот совет.
1. Донесување на Одлука за избор на продекан за настава;
2. Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област растителна физиологија;
3. Донесување на Одлука за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област селекција и семепроизводство;
4. Донесување на Одлука за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област ентомологија;
5. Донесување на Одлука за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област механизација во земјоделското производство и
преработка на земјоделските производи;
6. Донесување на Одлука за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област градинарство;
7. Донесување на Одлука за плаќање на update за 2007 година за
користење на TEEAL библиотека;
8. Донесување на Одлука за покренување постапка за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област микробиологија   (1
извршител);
9. Наставник во сите звања во наставно-научната област економија и
менаџмент во аграрот;
10. Наставник во насловно звање - доцент за наставно-научната област
интегрално производство и нематологија;
11. Разно
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Дневен ред на 11. седница на ННС, одржана на 9.12.2008 г.
Усвојување на Записникот од десеттата седница на Наставно-научниот
совет на Земјоделски факултет.
Донесување на Одлука за избор на продекан за настава;
Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област растителна физиологија;
Донесување на Одлука за избор на наставник во сите звања за
наставно-научната област селекција и семепроизводство;
Донесување на Одлука за избор на наставник во сите звања за
наставно-научната област ентомологија;
Донесување на Одлука за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област механизација во земјоделското производство и
преработка на земјоделските производи;
Донесување на Одлука за избор на наставник во сите звања за
наставно-научната област градинарство;
Донесување на Одлука за плаќање на update за 2007 година за
користење на TEEAL библиотека;
Донесување на Одлука за покренување постапка за избор на наставник
во сите звања за наставно научната област микробиологија   (1
извршител);
Наставник во сите звања во наставно научната област економија и
менаџмент во аграрот;
Наставник во насловно звање - доцент за наставно научната област
интегрално производство и нематологија;
Разно.

Дневен ред на 12. седница на ННС, одржана на 23.12.2008 г.
–– Усвојување на Записникот од единаесеттата седница.
1. Донесување на Одлука за обезбедување на средства за надомест на
трошоци за упис на постдипломски студии и изработка на магистерски
труд на име Емилија Накова;
2. Донесување на Одлука за обезбедување на средства за надомест на
трошоци за упис на постдипломски студии и изработка на магистерски
труд на име Даниела Ристова;
3. Донесување на Одлука за обезбедување на средства за надомест на
трошоци за упис на постдипломски студии на име Билјана Ковачевиќ;
4. Донесување на Одлука за обезбедување на средства за изработка и
одбрана на докторска дисертација на име Драгица Спасова;
5. Донесување на Одлука за утврдување на кандидат по распишаниот
Конкурс за наставно-научната област генетика;
6. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за
избор на еден наставник во насловно звање доцент или вонреден
професор за наставно-научната област генетика;
7. Разно.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дневен ред на 13. седница, одржана на 29.1.2009 г.
Усвојување на Записникот од дванаесеттата седница на Наставнонаучниот совет на Земјоделски факултет.
Донесување на Одлука за формирање на Иницијативен одбор за
одржување на годишно советување од областа на земјоделските
науки;
Донесување на Одлука по поднесена иницијатива од Катедрата за
растително производство за покренување на постапка за избор на
наставник во сите звања од областа на градинарство и цвеќарство;
Донесување на Одлука по поднесена иницијатива од Катедрата за
растително производство за покренување на постапка за избор на
наставник во сите звања од областа на зрнесто – клубести култури;
Донесување на Одлука по поднесена Иницијатива од Катедрата за
растително производство за покренување на постапка за избор на
наставник во насловно звања од областа на молекуларна биологија;
Донесување на Одлука за избор на секретар на Земјоделски факултет;
Донесување на Одлука по Барање од проф. д-р Трајко Мицески за
намалување на фонд на часови;
Информирање во врска со изјава поднесена од научен соработник д-р
Микица Чавдарова и донесување на Заклучок -опомена;
Разно.

Дневен ред на 14. седница, одржана на 5.3.2009 г.
–– Усвојување на Записникот од тринаесеттата седница на Наставнонаучниот совет на Земјоделски факултет.
1. Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за наставно
- научната област економика и менаџмент во аграрот;
2. Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област микробиологија;
3. Донесување на Одлука за избор на соработник помлад асистент/
асистент за наставно- научната област микробиологија;
4. Донесување Предлог-одлука за распишување Конкурс за избор
на наставник во насловно звање доцент или вонреден професор за
наставно -научната област нематологија и интегрална заштита
на растенијата;
5. Донесување Одлука за покренување постапка за избор на асистент од
наставно научната област менаџмент во аграрот;
6. Донесување Предлог-одлука за распишување на Конкурс за избор на
асистент во наставно - научната област фитопатологија;
7. Донесување Одлука за ставање во мирување на насоките
Агроменаџмент, Интегрално земјоделско производство и Преработка
на земјоделски производи;
8. Донесување Одлука за воведување модули во четврта година;
9. Донесување Предлог-одлука за бројот на студенти за учебната
2009/2010година;
10. Донесување Одлука за набавка на софтвер за метеоролошки станици
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11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

и болести кај растенијата (средствата се на товар на Катедрата за
заштита на растенијата);
Донесување Одлука за именување одговорно лице за прифаќање
на книгите од активноста на Владата на РМ „Превод на 500 книги
и учебници од врвните и најреномираните универзитети во САД и
Англија, а од областа на правото во Франција и Германија“;
Донесување Одлука за избор на овластено лице за постапување по
претставки и поплаки;
Донесување Одлука за учество на симпозиум во Република Србија.
(средствата се на товар на проект);
Донесување Одлука за посета на Пекинг - НР Кина по проект на
Катедрата за заштита на растенијата (средствата се на товар на
проект);
Донесување Одлука за набавка на патничко возило за потребите
на Катедрата за заштита на растенијата (средства обезбедени од
Катедрата за заштита на растенијата);
Донесување Одлука за отсуство - студиски престој во Хрватска на
помлад асистент Биљана Балабанова (трошоците се на товар на
проект на проректор проф. д-р Блажо Боев);
Донесување Одлука за покренување постапка за избор на наставник
во сите звања во наставно-научната област хемија и биохемија;
Донесување Одлука за набавка на нагледни средства (опрема, слики,
макети и др.) за нормално одвивање на наставата;
Разно.
Дневен ред на 15. седница, одржана на 25.3.2009 год.
Усвојување на записникот од четиринаесеттата седница на Наставно
научниот совет на Земјоделски факултет.
Донесување Одлука за утврдување на кандидат по распишаниот
Конкурс за наставно – научната област градинарство и цвеќарство;
Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област,
градинарство и цвеќарство;
Донесување Одлука за утврдување на кандидат по распишаниот
Конкурс за наставно-научната област молекуларна биологија;
Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор
на еден наставник во насловно звање доцент/вонреден професор за
наставно-научната област молекуларна биологија;
Донесување Одлука за утврдување на кандидат по распишаниот
Конкурс за наставно-научната област нематологија и интегрална
заштита на растенијата;
Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор
на еден наставник во насловно звање доцент/вонреден професор за
наставно -научната област нематологија и интегрална заштита
на растенијата;
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7. Донесување Одлука за утврдување на кандидат по распишаниот
Конкурс за наставно – научната област менаџмент во аграрот;
8. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за
избор на еден асистент за наставно - научната област менаџмент во
аграрот;
9. Донесување Одлука за утврдување на кандидат по распишаниот
Конкурс за наставно-научната област фитопатологија;
10. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор
на еден асистент за наставно - научната област фитопатологија;
11. Донесување Одлука за утврдување на кандидат по распишаниот
Конкурс за наставно – научната област хемија и биохемија;
12. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звања за наставно - научната област
хемија и биохемија;
13. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за запишување на
студенти на втор циклус студии на Земјоделскиот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип;
14. Донесување Одлука за продолжена априлска испитна сесија од
1.4.2009 г. до 25.4.2009 г.
15. Донесување Одлука за набавка на патничко возило за потребите на
Катедрата за растително производство;
16. Разно.
•
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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Дневен ред на 16. седница, одржана на 6.5.2009 год.
Усвојување на Записникот од петнаесеттата седница на Наставнонаучниот совет на Земјоделски факултет.
Донесување Одлука за избор на насловен вонреден професор по
предметот Генетика на Земјоделскиот факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев” – Штип;
Донесување Одлука за усвојување на промените направени на
студиските програми за прв циклус на академски универзитетски
студии на Земјоделскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип;
Донесување Одлука за утврдување на приоритетните области за
докторски студии на студиските групи на Земјоделскиот факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување Одлука за одобрување на научна тема за докторска
дисертација по Барање дел.бр.1503-99/1;
Донесување Одлука за одобрување на научна тема за докторска
дисертација по Барање дел.бр. 1503-102/1;
Донесување Одлука за набавка на лиценца за Електронска земјоделска
библиотека-АГОРА;
Донесување Одлука за присуство на Интернационална
конференција за растенија и загадување на животна средина
(ICEP-2009) во Кајсери, Турција на проф. д-р Саша Митрев, вонр.
проф. д-р Љупчо Михајлов, асс. м-р Фиданка Трајкова, помл.асс.

Годишен извештај

Билјана Ковачевиќ и Васко Златковски (трошоците се на товар
на Катедрата за заштита на растенијата и Катедрата за растително
производство);
8. Разно.
•
1.

2.
3.
4.
5.
6.
•
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Дневен ред на 17. седница, одржана на 27.5.2009 год.
Усвојување на Записникот од шеснаесеттата седница на Наставнонаучниот совет на Земјоделски факултет.
Донесување Одлука за избор на еден наставник во насловно звање за
наставно-научната област нематологија и интегрална заштита
на растенијата на Земјоделскиот факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев” –Штип;
Донесување Одлука за избор на еден наставник во насловно за
наставно-научната област молекуларна биологија на Земјоделскиот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип;
Донесување Одлука за избор на еден асистент за наставнонаучната област фитопатологија на Земјоделскиот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев” –Штип;
Донесување Одлука за одобрување на отсуство по Барање дел.
бр.0402-3/6;
Донесување Одлука за одобрување на отсуство по Барање дел.
бр.0402-3/7;
Разно.
Дневен ред на 18. седница, одржана на 2.7.2009 год:
Усвојување на Записникот од седумнаесеттата седница нa Наставнонаучниот совет на Земјоделски факултет.
Донесување Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно - научната област хемија и биохемија на Земјоделскиот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип;
Донесување Одлука за избор на еден наставник во сите звања
за наставно-научната област градинарство и цвеќарство на
Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип;
Донесување Одлука за формирање на Комисија одговорна за уписите на
Земјоделскиот факултет за 2009/10 година од редовите на соработници;
м-р Фиданка Трајкова, Иван Боев, м-р Емилија Костадиновска, Билана
Ковачевиќ, м-р Зоран Поповски, д-р Мите Илиевски.
Донесување Одлука за промена на главен истражувач во научно
истражувачки проект помеѓу Р. Македонија и Р. Бугарија.
ДонесувањеОдлуказаусвојувањенаИзвештајзанаучноистражувачкиот
проект „Pyricularia grisea - причинител на пламеница на оризот во Р.
Македонија и Н.Р Кина и утврдување на отпорни сорти ориз“;
Донесување Одлука за измени и дополнувања на студиските програми
на Земјоделскиот факултет при УГД - Штип;
Разно.
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•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Дневен ред на 19. седница, одржана на 21.8.2009 год.
Усвојување на Записникот од осумнаесеттата седница на Наставнонаучниот совет на Земјоделски факултет.
Донесување Одлука за утврдување на кандидат по распишан Конкурс
за наставно – научната област зрнесто клубести култури;
Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите звања за наставно-научната област зрнесто
клубести култури;
Донесување Одлука за покренување на постапка за избор на
еден наставник во насловно звање за наставно - научната област
овоштарство;
Донесување Одлука за покренување на постапка за избор на еден
волонтер за наставно -научната област овоштарство;
Донесување Одлука за покренување на постапка за избор на еден
наставник во сите звања за наставно -научната област лозарство;
Донесување Одлука за покренување на постапка за избор на еден
волонтер за наставно - научната област лозарство;
Донесување Одлука за покренување на постапка за избор на еден
волонтер за наставно - научната област градинарство;
Донесување Одлука за покренување на постапка за избор на еден
волонтер за наставно - научната област зоологија;
Донесување Одлука за покренување на постапка за избор на еден
волонтер за наставно - научната област генетика;
Донесување Одлука за покренување на постапка за избор на
еден волонтер за наставно - научната област механизација во
земјоделското производство;
Донесување Одлука за покренување на постапка за избор на еден
волонтер за наставно - научната област селекција и семепроизводство;
Донесување Одлука за покренување на постапка за избор на еден
волонтер за наставно - научната област индустриски и фуражни
култури;
Донесување Одлука за покренување на постапка за избор на еден
волонтер за наставно - научната област заштита на растенијата;
Разгледување на молби и барања од студенти;
Разно.

Дневен ред на 20. седница, одржана на 14.9.2009 год.
Усвојување на записникот од деветнаесеттата седница на Наставнонаучниот совет на Земјоделски факултет.
1. Донесување Одлука за утврдување на кандидат по распишан Конкурс
за избор на наставник во насловно звање за наставно-научната област
овоштарство;
2. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за
избор на еден наставник во насловно звање за наставно-научната
област овоштарство;
3. Донесување Одлука за утврдување на кандидат по распишан Конкурс
•
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за избор на наставник во сите звања за наставно- научната област
лозарство;
4. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
лозарство;
5. Донесување Одлука за ангажман на наставници и соработници во
учебната студиска 2009/2010 година;
6. Разно.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Дневен ред на 21. седница, одржана на 29.9.2009 г.
Усвојување на Записникот од дваесеттата седница на Наставнонаучниот совет на Земјоделски факултет.
Донесување Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област зрнесто клубенести култури;
Донесување Одлука за формирање катедри на Земјоделски факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;
Донесување Одлука за потврдување на избраните раководители на
катедрите на Земјоделскиот факултет;
Донесување Одлука за замена на член на Универзитетски сенат;
Донесување Одлука за усвојување на Правилник за организација и
работење на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
во Штип;
Донесување Одлука за усвојување на завршни и годишни извештаи по
проекти;
Донесување Одлука за службено отсуство по Барање дел.бр.0402-3/10;
Донесување Одлука за службено отсуство по Барање дел.бр 0402-3/11;
Донесување Одлука за службено отсуство по Барање дел.бр 0402-3/12
Донесување Одлука за покренување постапка за избор на наставник во
сите звања за наставно научната област генетика;
Разно.

На седниците на Наставно-научниот совет донесени се бројни одлуки
и битни дискусии за развојот, перспективата и тековното работење на
Факултетот.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНТИТЕ ПО
ОДДЕЛНИТЕ ПРЕДМЕТИ НА ЕДИНИЦАТА
Предмет: Хемија
Наставник/ци: проф. д-р инж. Момчула Јорданоски
Соработник/ци: пом. асс. Биљана Балабанова
Во зимскиот семестар учебната 2008/2009 год. на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев” - Штип беа предвидени и
одржани предавања по предметот Хемија во период од 15. 10. 2008
год. (среда, за студентите на дисперзирани студии на Земјоделски
факултет во Кавадарци) и 16. 10. 2008 год. (четврток, за студентите на
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Земјоделски факултет во Штип) 17. 10. 2008 год. (петок, за студентите
на дисперзирани студии на Земјоделски факултет во Струмица) до 16.
1. 2009 год. Предвидената наставна програма целосно беше реализирана.
Во текот на семестарот беа организирани два елиминаторни колоквиума:
прв колоквиум – 26-28.11.2008 год. и втор колоквиум - 14-16.1.2009 год.
Поради слабите резултати од двата колоквиума, во интерес на студентите
беа организирани дополнителни термини за повторно полагање на првиот
колоквиум (24-26.12.2008 год. и 23.1.2009 год.) и вториот колоквиум
(4-6.2.2009 год., 18-20.2.2009 год. и 25-27.2.2009 год.). Студентите
задолжително, изработуваа индивидуално семинарски работи на точно
определени теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата
се движеше во граници од 50 до 70 %.
Паралелно со предавањата се одржаа и лабораториските вежби по
Хемија во период од 20.10. 2008 год. до 31. 12. 2008 год. Во наставната
програма за вежбите беше предвиден теоретски и практичен дел (практична
работа во хемиска лабораторија). За полагање на практичниот дел беа
организирани влезен и излезен колоквиум. Сите редовни студенти ги
посетуваа редовно вежбите 90% со дозволени две отсуства, а за вонредните
студенти беа организирани групни вежби на крајот на семестарот.
По спроведениот испит по Хемија на Земјоделски факултет - Штип
до сега, (февруарска сесија, априлска сесија, јунска сесија и септемвриска
сесија) од вкупно евидентирани 98 студенти, за испитот се имаат
квалификувано (остварени поени над 42) 84 студенти (редовни и вонредни),
од кои 65 го имаат положено испитот, со тоа проодноста на студентите по
предметот Хемија на Земјоделски факултет - Штип изнесуваа 77%. На
Земјоделски факултет, дисперзираните студии во Струмица, од вкупно
евидентирани 72 студенти, за испит се имаат квалификувано (остварени
поени над 42) 55 студенти (редовни и вонредни), од кои 33 го имаат
положено испитот со тоа проодноста изнесува 60%. На Земјоделски
факултет, дисперзирани студии во Кавадарци, од вкупно евидентирани 62
студенти, за испит се имаат квалификувано (остварени поени над 42) 50
студенти (редовни и вонредни), од кои 42 го имаат положено испитот, со
тоа проодноста на студентите изнесува 84%.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на предметот е даден во
Анексот на овој документ во табела 1.
Предмет:Математика
Предмет: Математика
Наставник/ци: проф. д-р Јордан Живановиќ
Соработник/ци: Марија Николовска, помлад асистент
Предметот Математика е застапен во зимскиот семестар. Во
сите три наставни единици, Штип, Струмица и Кавадарци наставата се
изведуваше редовно по однапред утврден распоред на часовите (2 + 2).
Поради проблемот со превозот до Кавадарци, односно немање на возило,
професорот беше принуден да ангажира сопствено возило за термините
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за одржување на колоквиуими и испити. Ако се споредуваат единиците по
успехот, најдобри беа студенти од наставната единица Кавадарци.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на предметот е даден во
Анексот на овој документ во табела 1.
Предмет: Зоологија
Предметот Зоологија
Наставник/ци: доц. Живко Гацовски
Соработник/ци: помл. асистент Игор Есмеров
Предавањата опфатија неколку поглавја од општата и специјалната
Зоологија. Вовед во зоологијата, Филозофија на природата, Општа зоологија:
живот и разлики меѓу животните растенијата и човекот, големина, форма и
симетрија кај животните,цитологија и хистологија, органологија: органели,
органи, органски апарати, органски системи, организам, Размножување на
животните: начин на размножување, гаметогенеза, оплодување, стадиуми
во развитокот на животните, регенерација, трансплантација на оплодени
јајца (ембриотрансфер), клонирање. Останати функционални особини на
животните: имунитет, осмотска и јонска регулација, биолуминисценција,
Етологија, Екологија, Основни еколошки поими: Зоогеографија,
Палеонтологија, Еволуција, Систематика (Таксономија, Класификација):
принципи на класификација на животните, Биодиверзитет, Заштита на
загрозените животни, Животни од посебно значење за агрокомплексот.
Однос на човек - животно.
Предметот ги запознава студентите со животинскиот свет и нивните
специфичности, клетка и градбата на клетката, запознавање со големиот
број на животни кои живеат на копно, вода, воздух и во почва. Запознавање
со градбата на животните и филогенетскиот развој на одделни органели,
органи, органски апарати и органски системи. Запознавање со систематиката
(таксономија, класификација) на огромнниот број на животни и значењето
на аграрната зоологија за човекот.
Предавањата на теоретскиот дел се одвиваа согласно со предвидениот
план и програма. Посетеноста на предавањата изнесуваше 93-97% од
вкупниот број на студенти. Испитот се полагаше во два колоквијални дела.
Проодноста при полагањето изнесуваше 90%, односно 91 студент. Просекот
на овкупната оценка изнесува 8.
Практичната настава ја опфати претежно систематиката на ’рбетните
и без’рбетните животни, нивниот фенотип и физиологијата, екологијата
во животната средина и системите на надворешните и внатрешните органи.
Практичната настава се одвиваше во согласност со Наставниот план
и програма. Студентите ја следеа наставата со внимание и интерактивно
учествуваа во секој нејзин дел. Испитот на практичната настава се одвиваше
во два дела, при што студентите покажаа просек на оценка од 8,7 и со тоа
беше завршена наставата во првиот семестар од областа на зоологијата.
Наставата се изведуваше во Штип и Струмица, во две групи од по 50
студенти со вкупен број на одржани часови 45+15 или 90+30 , односно 3+1
неделно.
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Предмет: Информатика
Наставник/ци: проф. д-р Jордан Живановиќ
Соработник/ци: Марија Николовска, помлад асистент
Предметот Информатика е застапен во летниот семестар. Во сите
три наставни единици, Штип, Струмица и Кавадарци наставата се изведуваше
редовно по однапред утврден распоред на часовите (1 + 2). Поради проблемот
со превозот до Кавадарци, односно немање на возило, професорот беше
принуден да ангажира сопствено возило за термините за одржување на
колоквиуими и испити.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на предметот е даден во Анексот
на овој документ во табела 1.
Предмет: Основи на земјоделска техника
Според студиската програма на Земјоделскиот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип, наставата по предметот ОСНОВИ
НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ТЕХНИКА се спроведува во втората студиска година и
тоа во зимскиот (I) семестар, со 3+2 часа неделно или 75 часа вкупно за време
на целиот семестар.
Во учебната 2008/09 година предвидениот број на часови и Наставниот
план се реализирани целосно во периодот од 1 10. 2008 до 15. 1.2009 год.
Наставната содржина е реализирана преку 42 часа одржана теоретска
настава,26 часа одржана практична настава (вежби). На 6 часа е спроведена
проверка на знаења со кои студентите се здобиле од теоретскиот дел на
наставата, а на 4 часа проверка на знаењата со кои се здобиле од практичниот
дел на наставата. Наставата е реализирана за студентите во Струмица и во
Штип.
Теоретската настава во целост е спроведена со визуелни електронски
презентации според предвидените наставни содржини, со цел за пошироки
познавања на наставните содржини, на студентите им беа предложени повеќе
теми за изработка на семинарски работи, поединечно или во групи од 2-3
студенти.
Практичната настава е спроведена со визуелни електронски презентации.
Со објаснување на конструкцијата и функцијата на моторите со внатрешно
согорување. Разните видови на погонски машини кои најмногу се користат во
земјоделското производство.
Проверката на знаењата со кои студентите се здобиле во текот на
наставата е спроведена преку методот на писмен производ, со две тестирања
за наставните содржини од теоретските предавања и со три тестирања
за наставните содржини од практичната настава. Со презентирање на
семинарските работи, метод на работа со (претходни прибелешки) и учење
во соработка.
Во испитната сесија во февруари 2009 год. во Штип положиле 73
студенти од тоа 3 студента со оцена (10) десет, 1 студент со (9) девет, 16
студенти со (8) осум, 25 студента со (7) седум и 28 студента со (6) шест.
Во испитната сесија во април 2009 год. Во Штип положиле 6 студенти
еден со (7) седум и 6 студенти со (6).
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Во испитната сесија јуни/Јјули 2009 год. Во Штип положиле 2 студента
1 со 7 (седум) и еден со 6 (шест), на 18.6.2009 и на 29 6. 2009 год. Положиле 2
студента со 6 (шест).
Во испитната сесија во февруари 2009 год. Во Струмица положиле 46 од
кои 1 студент со 10 (десет), 4 студента со 8 (осум), 15 студента со 7 (седум) и 23
студента со 6 (шест).
Во испитната сесија во април 2009 год. Во Струмица положиле 1 студент
со 7 (седум), 3 студента со 6 (шест).
Во испитната сесија во јуни 2009 год. Во Струмица положиле 1 студент
со 6 (шест).
Предмет: Механизација на земјоделско производство
СпоредстудискатапрограманаЗемјоделскиотфакултетприУниверзитетот
„Гоце Делчев” во Штип, наставата по предметот МЕХАНИЗАЦИЈА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО се спроведува во втората студиска
година и тоа во летниот (IV) семестар, со 3+2 часа неделно или 75 часа вкупно
за време на целиот семестар.
Во учебната 2008/09 година предвидениот број на часови и Наставниот
план се реализирани целосно во периодот од 19.2.до 21.5.2009 год.
Наставната содржина е реализирана преку 42 часа одржана теоретска
настава, 26 часа одржана практична настава (вежби) и теренска настава 12
часа. На 6 часа е спроведена проверка на знаења со кои студентите се здобиле
од теоретскиот дел на наставата, а на 4 часа проверка на знаењата со кои се
здобиле од практичниот дел на наставата. Наставата е реализирана за студентите
во Струмица.
Теоретската настава во целост е спроведена со визуелни електронски
презентации според предвидените наставни содржини, со цел за пошироки
познавања на наставните содржини, на студентите им беа предложени повеќе
теми за изработка на семинарски работи, поединечно или во групи од 2-3
студенти.
Практичната настава е спроведена со визуелни електронски презен-тации,
со посета на стопански субјекти од областа на земјоделството. Со објаснување
на конструкцијата и функцијата на машините во производни услови – при
извршувањето на работните процеси.
Практичната настава е спроведена на следниве локации: на производните
површини на Земјоделскиот факултет – Струмица, Земјоделско стопанство
(Струмичко Поле), Агро-лозар и на Плацот за продажба на половни машини
во Струмица.
Проверката на знаењата со кои студентите се здобиле во текот на наставата
е спроведена преку методот на писмен производ, со две тестирања за наставните
содржини од теоретските предавања и со три тестирања за наставните содржини
од практичната настава. Со презентирање на семинарските работи, метод на
работа со (претходни прибелешки) и учење во соработка.
Во испитната сесија во јули – 2.7.2009 и 9.7.2009 год. Положиле 11
студента од кои 4 студента со 10 (десет),1 студент со 9 (девет), 1 студент со 8
(осум), 3 студента со 7 (седум) и 2 студента со 6 (шест).
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Предмет: Ботаника
Наставник/ци: проф.д-р Верица Илиева
Соработник/ци: помл.асс. Наталија Маркова
Според студиската програма на Земјоделскиот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип, наставата по преметот Ботаника
се спроведува во првата студиска година и тоа во летниот (II) семестар, со
4+3 часа неделно или 105 часа вкупно за време на целиот семестар.
Во учебната 2008/09 година предвидениот број на часови и Наставниот
план се реализирани целосно во периодот од 17.2 до 29.5. 2009 год.
Наставната содржина е реализирана преку 56 часа одржана теоретска
настава, 33 часа одржана практична настава (вежби) и еднодневна теренска
настава. На 4 часа е спроведена проверка на знаењата со кои студентите
се здобиле од теоретскиот дел на наставата, а на 2 часа проверка на
знаењата со кои студентите се здобиле од практичниот дел на наставата.
(Наведениот број на часови е реализиран одделно и еднакво за студентите
во Штип, Струмица и Кавадарци).
Теоретската настава во целост е спроведена со визуелни
електронски презентации при што студентите се запознати со основите на
цитологијата, хистологијата, морфологијата (анатомија и органографија)
и систематиката на растенијата, со посебен осврт на одредени фамилии,
родови и видови културни и плевелни растенија. Со цел пошироки
познавања на наставните содржини, на студентите им беа предложени
повеќе теми за изработка на поединечни семинарски работи. Истите се
прегледани и оценети.
Практичната настава е спроведена групно со микроскопирање на
нативни и трајни препарати соодветни на предвидената наставна содржина
од цитологија, хистологија и морфологија (анатомија и органографија)
на растенијата, како и со презентирање на хербаризиран материјал за
препознавање на одбрани видови растенија.
Со цел подобро препознавање на одредените растенија во природата
и собирање на истите за изготвување на студентски хербарски збирки
е организирана еднодневна теренска настава. За студентите во Штип
теренската настава е организирана во околината на Земјоделски факултет,
за студентите во Струмица на површини на Институтот во Струмица
и околината, а за студентите во Кавадарци во околината на средното
Земјоделско училиште во Кавадарци.
Проверката на знаењата со кои студентите се здобиле во текот на
наставата е спроведена преку методот на интерактивна настава, со две
тестирања за наставните содржини од теоретските предавања и со едно
тестирање за наставните содржини од практичната настава.
Во испитната сесија во јуни е одржан завршен испит. Пред доаѓањето
на студентите на завршен испит е извршена проверка на студентите за
тоа колку ги препознаваат одредените видови на растенија од хербарската
збирка со која беа задолжени да ја соберат и предадат.
За завршниот испит се пријавија вкупно 189 студенти од кои 56
студенти не се јавија на завршен испит, а 133 студенти полагаа усно.
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Од овие студенти кои полагаа 109 студенти положија, а 24 студенти не
положија. Студентите кои положија го постигнаа следниот успех:
61 студент добија оценка 		
6,
28 студенти добија оценка
7,
14 студенти добија оценка
8,
4 студенти добија оценка 		
9и
2 студенти добија оценка 		
10.
Изразено во проценти од вкупниот број студенти кои го полагаа
испитот положија 81.95 %.
Во февруарска испитна сесија се пријави само еден студент кој не се
јави на испит, а во априлска испитна сесија немаше пријавени студенти за
испит.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на предметот е даден во
Анексот на овој документ во табела 1.
Предмет: Биохемија
Предмет: Биохемија
Наставник/ци: проф. д-р инж. Момчула Јорданоски
Соработник/ци: пом. асс. Биљана Балабанова
Во летниот семестар учебната 2008/2009 год. на Земјоделски факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ -Штип беа предвидени и одржани предавања
по предметот Биохемија во период од 18. 2. 2009 год. (среда, за студентите
на дисперзирани студии на Земјоделски факултет во Кавадарци) и 19. 2.
2009 год. (четврток, за студентите на Земјоделски факултет во Штип) 20.
2. 2009 год. (петок, за студентите на дисперзирани студии на Земјоделски
факултет во Струмица) до 29. 5. 2009 год. Предвидената Наставна програма
целосно беше реализирана. Во текот на семестарот беа организирани
два квалификациони колоквиума: прв колоквиум – 8,10,16. 4. 2009 г. и
втор колоквиум- 27-29. 5. 2009 год. Поради слабите резултати од двата
колоквиума, во интерес на студентите беа организирани дополнителни
термини за повторно полагање на првиот и втор колоквиум (17-19. 6. 2009
год. и 1-3. 7. 2009 год.) Студентите индивидуално изработуваа семинарски
работи на точно определени теми од предметниот наставник. Посетеноста
на предавањата се движеше во граници од 50 до 70%.
Паралелно со предавањата се одржаа и лабoраториските вежби по
Биохемија во период од 2. 3. 2009 год. до 29. 5. 2009 год. Беа изведени
лабораториски вежби по предвидената Наставна програма. Редовните
студенти задоволително ги посетуваа вежбите 90% со дозволени две
отсуства. За вонредните студенти на крајот на семестарот беа одржани
групни вежби. Полагањето на практичните вежби беше спроведено писмено
на крајот на семестарот по завршувањето на лабораториските вежби.
По спроведениот испит по Биохемија на Земјоделски факултет во
Штип, до сега (јунска сесија и септемвриска сесија) од вкупно евидентирани
98 студенти, за испит се квалификуваа (остварени поени над 42) 76 студенти,
од кои испитот го положија 56 студенти (редовни и вонредни), со тоа
проодноста на студентите по предметот Биохемија на Земјоделски факултет
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во Штип изнесуваа 74%. На Земјоделски факултет, дисперзираните студии
во Струмица, од вкупно евидентирани 72 студенти, за испит се квалификуваа
(остварени поени над 42) 40 студенти, од кои испитот го положија 22
студенти (редовни и вонредни) и проодноста изнесува 55%. На Земјоделски
факултет, дисперзираните студии во Кавадарци, од вкупно евидентирани
62 студенти, 42 студенти се квалификуваа за испит (остварени поени над
42), од кои испитот го положија 23 студенти (редовни и вонредни), со тоа
проодноста на студентите изнесува 54%.
Предмет: Развој на хумани ресурси  
Наставник/ци: проф. д-р. Трајче Мицески
Соработник/ци: пом. асс. Петар Клетникоски
Наставата по преметот Развој на хумани ресурси се спроведува во
првата студиска година и тоа во зимскиот (I) семестар, со 2+1 часа неделно
или 45 часа вкупно за време на целиот семестар.
Во учебната 2008/09 година предвидениот број на часови и Наставниот
план се реализирани целосно во периодот од 13. 10. 2008 год. (понеделник,
за студентите на Земјоделски Факултет во Кавадарци) ), 14. 10. 2008 год.
(вторник, за студентите на Земјоделски Факултет во Штип) и 15. 10.
2008 год. (среда, за студентите на Земјоделски Факултет во Струмица)
до 22,23,24. 10. 2008 год. Предвидената наставна програма целосно беше
реализирана. Посетеноста на предавањата беше задоволителна.
Во текот на семестарот беа организирани два квалификациони
колоквиума. Студентите индивидуално изработуваа семинарски работи на
точно определени теми од предметниот наставник. Паралелно со предавањата
се одржаа и вежби по Развој на хумани ресурси во период од 13. 10. 2008 год
до 24. 10. 2008 год. Посетеноста на вежбите беше задоволителна.
По спроведениот испит по Развој на хумани ресурси на Земјоделски
факултет во Штип, до сега (февруарска, априлска, јунска сесија и
септемвриска сесија) од вкупно пријавените 97 студенти (редовни и
вонредни) сите студенти го положија испитот. На Земјоделски факултет,
дисперзираните студии во Струмица од вкупно пријавените 69 студенти
(редовни и вонредни) сите студенти го положија испитот. На Земјоделски
факултет, дисперзираните студии во Кавадарци, од вкупно пријавените 52
студенти (редовни и вонредни) сите студенти го положија испитот.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на предметот е даден во
Анексот на овој документ во табела 1.
Предмет: Основи на економија  
Наставник/ци: проф. д-р. Трајче Мицески
Соработник/ци: пом. асс. Петар Клетникоски
Наративен дел:
Наставата по преметот Основи на економија се спроведува во првата
студиска година и тоа во летниот (II) семестар, со 3+1 часа неделно или 60
часа вкупно за време на целиот семестар.
Во учебната 2008/09 година предвидениот број на часови и Наставниот
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план се реализирани целосно во периодот од 16. 2. 2009 год. (понеделник,
за студентите на Земјоделски Факултет во Кавадарци), 17. 2. 2009 год.
(вторник, за студентите на Земјоделски Факултет во Штип) и 18. 2.
2009 год. (среда, за студентите на Земјоделски Факултет во Струмица)
до 25, 26, 27. 5. 2009 год. Предвидената наставна програма целосно беше
реализирана. Посетеноста на предавањата беше задоволителна.
Во текот на семестарот беа организирани два квалификациони
колоквиума. Студентите индивидуално изработуваа семинарски работи
на точно определени теми од предметниот наставник. Паралелно со
предавањата се одржаа и вежби по Основи на економија во период од 16. 2.
2009 год до 27. 5. 2009 год. Посетеноста на вежбите беше задоволителна.
По спроведениот испит по Основи на економија на Земјоделски
факултет во Штип, до сега (јунска и септемвриска сесија) од вкупно
пријавените 91 студенти (редовни и вонредни) сите студенти го положија
испитот. На Земјоделски факултет, дисперзираните студии во Струмица
од вкупно пријавените 66 студенти (редовни и вонредни) сите студенти го
положија испитот. На Земјоделски факултет, дисперзираните студии во
Кавадарци, од вкупно пријавените 52 студенти (редовни и вонредни) сите
студенти го положија испитот.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на предметот е даден во
Анексот на овој документ во табела 1.
Предмет: Растителна екологија и фитоценологија
Наставник/ци: проф. д-р Љупчо Михајлов
Соработник/ци: асс. м-р Фиданка Трајкова
Растителна екологија и фитоценологија е задолжителен предмет што
се слуша во вториот семестар, со 2 часа предавања и 2 часа вежби неделно
или вкупно 60 часови во текот на семестарот. Покрај редовните предавања
и вежби беа одржани и две теренски вежби за студентите. Наставата беше
изведена на Земјоделскиот факултет во Штип, Струмица и Кавадарци.
Како дел од континуираната проверка на знаењата на студентите
беа одржани два теста за континуирана проверка на знаењата, во кои беа
опфатени прашања од теоретскиот и практичниот дел на предметот според
унифицираниот терк на тестови за континуирана проверка на знаењата
предложен на универзитетско ниво. На крајот од семестарот, во јунскиот
испитен рок беше одржан завршен испит одделно во Штип, Струмица и
Кавадарци. Исто така се одржаа испити и во септемврискиот испитен рок.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на предметот е даден во
Анексот на овој документ во табела 1.
Предмет: Основи на растително производство
Наставник/ци: доц. д-р Драгица Спасова
Соработник/ци: /
Според студиската програма на Земјоделскиот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип, наставата по преметот Основи
на растително производство се спроведува во втората студиска година и
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тоа во зимскиот (III) семестар, со 3+2 часа неделно или 75 часа вкупно за
време на целиот семестар.
Во академската 2008/09 година предвидениот број на часови и
Наставен план се реализирани целосно во периодот од 1.10.2008 до
15.1.2009 г.
Наставната содржина е реализирана преку 45 часа одржана теоретска
настава, 30 часа одржана практична настава (вежби) и еднодневна теренска
настава. На 6 часа е спроведена проверка на знаењата со кои студентите се
здобиле од теоретскиот дел на наставата, а на 4 часа проверка на знаењата
со кои студентите се здобиле од практичниот дел на наставата (Наведениот
број на часови е реализиран одделно и еднакво за студентите во Штип и
Струмица).
Теоретската настава во целост е спроведена со визуелни електронски
презентации, при што студентите се запознаени со значење и улога на
растителното производство. Основните карактеристики на растителното
производство. Поделба на растителното производство. Основно
технолошки процеси во растителното производство. Стопанско значење,
потекло, распространетост, ботаничка класификација, морфолошки
и биолошки карактеристики на растителните видови, фенофази на
развој и растење. Проучени се позначајните карактеристични видови
од поледелството, градинарството, овоштарството и лозарството, со
нивните сортни специфичности наменети за производните правци. Со
цел пошироки познавања на наставните содржини, на студентите им беа
предложени повеќе теми за изработка на семинарски работи, поединечно
или во групи од 2 студенти. Истите се прегледани и оценети.
Практичната настава е спроведена групно запознавајќи ги студентите
со морфолошките, биолошките и квалитетните особини на поважните
растителни видови, како и со презентирање на направена збирка од
културни растенија и семиња од нив со цел на нивно препознавање.
Со цел подобро препознавање на културните растенија е организирана
еднодневна теренска настава. За студентите во Штип теренската настава е
организирана на површини во с. Амзибегово, а за студентите во Струмица
на површини на Институтот во Струмица и околината.
Проверката на знаењата со кои студентите се здобиле во текот на
наставата е спроведена преку методот на интерактивна настава, со две
тестирања за наставните содржини од теоретските предавања и со едно
тестирање за наставните содржини од практичната настава.
Во испитната сесија во февруари е одржан завршен испит. Пред
доаѓањето на студентите на завршен испит е извршена проверка на
студентите за тоа колку ги препознаваат одредените видови на растенија и
семиња од збирката културни растенија.
За завршниот испит во февруарска сесија се пријавија вкупно 70
студенти и тоа:
25 редовни и 9 вонредни студенти во Штип и
26 редовни и 10 вонредни студенти во Струмица.
Од пријавените студенти во Штип, еден од редовните студенти не
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се јави на завршниот испит, а од пријавените студенти во Струмица сите
студенти не се јавија на испит. Студентите покажаа задоволителни до
солидни познавања на реализираните наставни содржини и успешно го
положија испитот. Изразено во проценти 99 % од вкупниот број пријавени
студенти го положија испитот по предметот Основи на растително
производство.
Предмет: Економика на земјоделството
Наставник/ци: проф. д-р. Трајче Мицески
Соработник/ци: пом. асс. Петар Клетникоски
Наставата по преметот Економика на земјоделството се спроведува
во втората студиска година и тоа во летниот (IV) семестар, со 3+1 часа
неделно или 60 часа вкупно за време на целиот семестар.
Во учебната 2008/09 година предвидениот број на часови и Наставниот
план се реализирани целосно во периодот од 17. 2. 2009 год. (вторник, за
студентите на Земјоделски Факултет во Штип) и 18. 2. 2009 год. (среда, за
студентите на Земјоделски Факултет во Струмица) до 26/27. 5. 2009 год.
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Посетеноста
на предавањата беше задоволителна.
Во текот на семестарот беа организирани два квалификациони
колоквиуми. Студентите индивидуално изработуваа семинарски работи
на точно определени теми од предметниот наставник. Паралелно со
предавањата се одржаа и вежби по Економика на земјоделството во
период од 17. 2. 2009 год до 27. 5. 2009 год. Посетеноста на вежбите беше
задоволителна.
По спроведениот испит по Основи на економија на Земјоделски
факултет во Штип, до сега (јунска и септемвриска сесија) од вкупно
пријавените 91 студенти (редовни и вонредни) сите студенти го положија
испитот. На Земјоделски факултет, дисперзираните студии во Струмица
од вкупно пријавените 66 студенти (редовни и вонредни) сите студенти го
положија испитот. На Земјоделски факултет, дисперзираните студии во
Кавадарци, од вкупно пријавените 52 студенти (редовни и вонредни) сите
студенти го положија испитот.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на предметот е даден во
Анексот на овој документ во табела 1.
Предмет: Анатомија со физиологија на домашните животни
Наставник/ци: доцент д-р Ацо Кузелов
Соработник/ци: асистент Ружица Јовановиќ-Малиновска
Предметот е со број на часови 3+2. Се изучува во IV семестар.
Интерактивна настава со користење на преносен компјутер и LCDпроектор. Изведување на теренска настава одржување на колоквиуми.
Изработка на семинарска работа.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на предметот е даден во
Анексот на овој документ во табела 1.
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Предмет: Основи на сточарското производство
Наставник/ци: доцент д-р Ацо Кузелов
Соработник/ци: асистент Ружица Јовановиќ - Малиновска
Предметот е со број на часови 3+2. Се изучува во IV семестар.
Интерактивна настава со користење на преносен компјутер и LCDпроектор. Изведување на теренска настава одржување на колоквиуми.
Изработка на семинарска работа.
Предмет: Физиологија на растенијата
Наставник: проф. д-р Лилјана Колева - Гудева
Соработник: м-р Зоран Поповски
Предметот Физиологија на растенијата студентите на Земјоделскиот
факултет го слушаа во II година во летниот семестар со 3+2 часови и
6 кредити. Наставата се одвиваше во просториите на Универзитетот во
Штип – Кампус 2 и во Струмица во Кампус 4, а исто така беа одржани и
практични вежби според Наставната програма зацртана за овој предмет.
Наставните содржини и за теоретскиот дел и за практичниот дел во
целост беа реализирани, во Струмица и во Штип. Наставната содржина
е реализирана преку 45 часа од практична настава и 30 часа вежби или
вкупно 75 реализирани часови во текот на целиот семестар, почнувајќи
од 17.2.2009 до 13.5 2009 год. Студентите беа евидентирани за своето
редовното присуство за предавања и за вежбите кои беа задолжени.
Задолжително беше и изработката на семинарски теми од поглавја
од наставната содржина на предметот, кои исто така беа предмет на
евалуација на знаењето и формирањето на конечната оценка.
Проверката на знаењето со која студентите се стекнаа во текот
на предавањата е спроведувано со методот на интерактивна настава,
континуирано во текот на предавањата. Начинот на оценувањето се
одвиваше преку два колоквиума, а завршниот испит беше усно, со што
студентите преку одговарање на три поставени прашања од целокупниот
материјал, како и од поените од двата колоквиума и семинарската работа,
добиваа соодветна оценка.
Завршните испити без одржани во јунската испитна сесија и тоа во
Струмица на 9.6.2009 а во Штип на 10.6.2009 год.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на предметот е даден во
Анексот на овој документ во табела 1.
Предмет: Полјоделство
Наставник/ци: проф. д-р Љупчо Михајлов
Соработник/ци: асс. м-р Фиданка Трајкова
Наративен дел:
Полјоделство е задолжителен предмет што во текот на академската
2008/09 се слушаше во третиот семестар, со 3 часа предавања и 2 часа
вежби неделно или вкупно 75 часови во текот на семестарот. Покрај
редовните предавања и вежби беа одржани и две теренски вежби за
студентите. Наставата се изведуваше на Земјоделскиот факултет во Штип
и во Струмица.
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Како дел од континуираната проверка на знаењата на студентите
беа одржани два теста за континуирана проверка на знаењата, во кои
беа опфатени прашања од теоретскиот и практичниот дел на предметот
според унифицираниот терк на тестови за континуирана проверка на
знаењата предложен на универзитетско ниво. На крајот од семестарот, во
февруарскиот испитен рок беше одржан завршен испит одделно во Штип
и во Струмица. Исто така се одржаа испити и во априлскиот, јунскиот и
септемврискиот испитен рок.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на предметот е даден во
Анексот на овој документ во табела 1.

•
•
•

•
•
•

Предмет: Англиски јазик
Наставник/ци: м-р Снежана Кирова
Соработник/ци: Биљана Петковска
Зимски семестар 2008/2009
Земјоделски факултет - Штип
Англиски јазик 1 (прва година, прв семестар); фонд на часови 2+2;
мал амфитеатар 18;
Земјоделски факултет - дисперзирани студии - Кавадарци
Англиски јазик 1 (прва година, прв семестар); фонд на часови 2+2;
Земјоделско училиште - Кавадарци
Земјоделски факултет - дисперзирани студии - Струмица
Англиски јазик 1 (прва година, прв семестар); фонд на часови 2+2;
Земјоделски институт - Струмица;
Летен семестар 2008/2009
Земјоделски факултет - Штип
Англиски јазик 2 (прва година, втор семестар); фонд на часови 2+2;
мал амфитеатар 18;
Земјоделски факултет - дисперзирани студии - Кавадарци
Англиски јазик 2 (прва година, втор семестар); фонд на часови 2+2;
Земјоделско училиште - Кавадарци
Земјоделски факултет - дисперзирани студии - Струмица
Англиски јазик 2 (прва година, втор семестар); фонд на часови 2+2;
Земјоделски институт- Струмица;
1. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ
а) Техничка опременост Наставен центар – Струмица

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Техничка опрема во Лабораторија за биотехнологија
Сушница “Baird & Tatlock” – LTD
Аналитичка вага (d - 0.01) “Sartorius” GM 312
Автоклав “ Suтјеsка”
Електрична мешалка “Jenway “ 1100 Hotplate & Stirrer
Фитотрон 2 бр.
Ламинарна комора “PIO” SMBC 122 AV
Центрифуга “Centric” Z 230A
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Лабораторија за семеконтрола
Сушница “Kett” 620
Техничка вага “Tehnica” ET-1111 (d-0.01)
Сушница “Instrumentaria” ST-06
Влагомер “Aqvasearch” 600
Хектолитарска вага “Tehnica”
ЕШКО 5
Микроскоп “Hund” Witzlar 1015866
Клијалиште “Klima” 1000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Техничка опрема во Лабораторија за заштита на растенијата
Автоклав – SUTJESKA
Бинокулар – JENA
Бинокулар – ZOOM6045
Микроскоп – JENAMED 2
Микроскоп – JENA
Сериски термостат – AUTOFRIGOR
Термостат – ILM LABOUR
б) Техничка опременост – Земјоделски факултет,  Штип -  Кампус
II за природни, технички и биотехнички науки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PCR апарат - EPPENDORF Mastercycler personal
Хоризонтална електрофореза-BIORAD
Хоризонтална електрофореза-THERMO
Вертикална електрофореза-SEE 600 Series
Центрифуга - Mini Spin Eppendorf
Центрифуга - Technica Centric
Cooling-Heathing Thermostat CH 100 BIOSAN
UV TRANSILUMINATOR
BIOLOG систем
Ламинар-Iskra PIO M-12
Автоклав
Дестилатор за вода
Систем за ултрачиста вода MICROLAB
BINDER комори за раст
Клијалиште за семе
Апарат за мерење на влага на семиња FD 720 (Kett)
Микроскоп - OLYMPUS BX41
Бинокулар
в) Техничка опременост на лабораториите на Земјоделски факултет
- Штип  
Лабораторија за заштита на растенијата
Бактериологија и вирологија - оваа лабораторија располага со
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комплетна опрема за детекција и идентификација на фитопатогените
промени кај растенијата од бактериско и вирусно потекло, со помош на
најсовремени биохемиски и молекуларни методи на детекција.
Оваа лабораторија располага со следнава опрема:
за биохемиски испитувања:
–– LAMINAR, ISCRA - изолациона комора;
–– BINDER комори за одгледување на бактериите;
–– BIOLOG - систем за идентификација на видот на бактериите;
–– Фрижидер LG + 4ºC (x2);
–– Бинокулар (Toshiba) - софтверски поврзани за микроскопирање на
бактериските колонии (x2);
–– Аналитичка вага KERN (3 децимали);
–– Техничка вага KERN (2 децимали);
–– Дигестор
–– Автоклав - Vertical Steam Sterilizer Model LS-B120
–– Дестилатор за вода, Sutjeska
За молекуларна детекција:
–– PCR апарат - EPPENDORF Mastercycler personal;
–– Градиентен PCR апарат;
–– Хоризонтална електрофореза-BIORAD;
–– Хоризонтална електрофореза
–– THERMO;
–– Вертикална електрофореза-SEE 600 Series;
–– Центрифуга - Mini Spin Eppendorf;
–– Центрифуга - Technica Centric;
–– Cooling-Heathing Thermostat CH 100 BIOSAN;
–– UV TRANSILUMINATOR; Систем за фотодокументација BDA Biometra Digital;
–– Систем за ултрачиста вода MICROLAB;
–– ELISA - комплетен систем составен од хомогенизатор на растително
ткиво, промивач и читач за идентификација на вирусните заболувања
кај растенијата;
–– FastPrep - изолатор на ДНК, РНК и протеини;
–– Дигестор
–– Аналитичка вага KERN (3 децимали);
–– Техничка вага KERN (2 децимали);
–– Фрижидер LTH (-20ºC); Фрижидер LG -18/+ 4ºC
Микологија - во ова Одделение при Лабораторијата за заштита
на растенијата се врши детекција, изолација и идентификација на
фитопатогените причинители на болести кај растенијата од габно потекло.
Оваа лабораторија располага со следнава опрема:
–– LAMINAR - изолациона комора;
–– Термостат за одгледување на габи - Biochemical Cultivate Box SPX-250;
–– Olympus - софтверски поврзан микроскоп за идентификација на габите.
–– Фрижидер LTH + 4ºC;
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Ентомологија - работи на проучување на штетните инсекти кои се
јавуваат кај различни култури, а пред се кај градинарските и виновата лоза.
Во лабораториските услови се врши тријажа на материјалот уловен од
терен, кој потоа се припрема за детерминација и за чување во ентомолошки
кутии. Во лабораторијата се проучуваат и симптомите предизвикани од
штетните инсекти и нивно распознавање.  
Оваа лабораторија располага со следнава опрема:
–– Автоклав – SUTJESKA;
–– Бинокулар – JENA;
–– Бинокулар – ZOOM6045;
–– Микроскоп – JENAMED 2;
–– Микроскоп – JENA;
–– Сериски термостат – AUTOFRIGOR;
–– Термостат – ILM LABOUR;
–– Фрижидер на 4ºC.
Лабораторија за нематологија работи на определување на видот
и расите на нематодите кои се причинители на болести кај земјоделските
култури во Македонија. Оваа група на паразити предизвикуваат штети кај
земјоделските култури со сличен интензитет како и патогените бактерии
и габи, па токму поради тоа проучувањето на оваа група е многу значајна
за заокружување на истражувањата во полето на фитопатологијата.
Со помош на најсовремени методи за идентификација, се овозможува
детерминирање на нематодите и примена на соодветна заштита.
Оваа лабораторија располага со следнава опрема:
–– Бинокулар (Toshiba) - софтверски поврзани за микроскопирање на
бактериските колонии;
–– Аналитичка вага KERN(4 децимали);
–– Техничка вага KERN (3 децимали);
–– Фрижидер LTH (-20ºC);
–– Фрижидер LG - 4ºC.
Семеконтрола - оваа лабораторија активно работи на анализа и
контрола на семенскиот материјал, особено пред сеидба и после жетва.
Оваа лабораторија располага со следнава опрема:
–– Бројач на семе - Еlmor C3;
–– NIR анализатор - InstaLab 600 Series Analyzer
–– Клијалиште за семенски материјал
–– BINDER - комора (со контрола на влага и температура) за семенски
материјал
–– Фрижидер LTH (-20ºC); Фрижидер LG - 4ºC
Фитофармација - оваа лабораторија активно работи со испитување
на присуството на пестициди во храна и почва.
Оваа лабораторија располага со следнава опрема:
–– Атомско емисионен спектрометар со индуктивно спрегната плазма,
AEС- ISP, Agilent;
–– Дигестор;
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––
––
––
––

Аналитичка вага KERN (4 децимали);
Техничка вага KERN (3 децимали);
Фрижидер LTH (-20ºC);
Фрижидер LG - 4ºC.

Лабораторија за биотехнологија - Лабораторијата за биотехнологија
заедно со Лабораторијата за култура на растителни ткива е главно
фокусирана на новите техники за оплеменување и молекуларна селекција
на земјоделски култури. Лабораторијата претежно работи на техниките
на in vitro манипулација или микропропагација, што значи размножување
и клонирање на растителен материјал во лабораториски услови.
Ген банка функционира во состав на Лабораторијата за биотехнологија. Поради големото значење на месните сорти и популации, како и
на интродуцираните сорти во генетиката и селекцијата на земјоделските
растенија, неопходно е да се изврши нивно колекционирање, зачувување и
одржување. Банката на гени кај земјоделските растенија е од непроценливо
значење за земјоделското производство со тоа што семенскиот материјал
соодветно се колекционира, проучува, одржува, умножува и чува во
соодветните комори на банката на гени.
Оваа лабораторија располага со следнава опрема:
–– Сушница “Baird & Tatlock” – LTD
–– Аналитичка вага (d - 0.01) “Sartorius” GM 312
–– Автоклав “ Suтјеsка”
–– Термостат Instrumentaria Zagreb ST06
–– Дестилатор Instrumentaria Zagreb 10L
–– Електрична мешалка “Jenway “ 1100 Hotplate & Stirrer
–– Фитотрон 2 бр.
–– Ламинарна комора “PIO” SMBC 122 AV
–– Центрифуга “Centric” Z 230A
–– Фрижидер LG - 4ºC.
Лабораторија за ботаника при Земјоделски факултет - оваа
лабораторија располага со современа микроскопија за изведување на
практични вежби по предметите ботаника, физиологија, фитопатологија,
заштита на градинарските култури, заштита на полједелските култури.
Оваа лабораторија располага со следнава опрема:
–– Бинокулар LW Scientific, Inc (x20); Монокулар LW Scientific, Mono
(x20).
2. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
а) во Струмица
Наставата на Земјоделскиот факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип во Наставниот центар во Струмица е значајно подобрена
од претходната година. Со отворањето на новите објекти овој наставен
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центар доби многу на квалитетот на наставата, а тоа се однесува на сите
дисперзирани насоки кои се изведуваат во Струмица.
Новата зграда која од оваа академска година ја користи Земјоделскиот
факултет е на површина од 166 м2.. Зградата опфаќа вкупна површина на
два ката од 332 м2, со по две училници на секој кат, секоја училница по 60
м2, санитарен простор на вториот кат со површина од 18 м2, како и простор
во скали со вкупна површина од 60 м2.
Во функција на Факултетот на располагање се просторните капацитети
(зградата, магацинот, оранжеријата како и опитните и производствените
површини), инфраструктурата и сите други капацитети кои биле во функција
на Институтот во Струмица. Современо опремени се студентските прашања,
кабинетите по информатика, компјутерски мрежен систем и телефонија, со
што овој центар со право доби епитет на модерен и современ кампус.
б) во Штип
Наставата во Штип беше организирана во зградата во Кампусот за
природни, технички и биотехнички науки, а за потребите на Земјоделскиот
факултет е користен еден дел од левиот блок на Факултетот за рударство,
геологија и политехника. Проф. д-р Снежана Сатврева-Веселиновска
Во истиот кампус е опремена и Централна лабораторија која
веќе е во функција на Земјоделскиот факултет. Оваа Централна
лабораторија ќе опслужува повеќе катедри и ќе ја сублимира целокупната
научноистражувачка, стручна и апликативна работа на Факултетот.
в) во Кавадарци
Со пуштањето во употреба на реновираните простории на Ученички
дом, кој му е доделен на Универзитетот, проблемите со кои се среќававе
изминатат година веќе се надминати. Над 1000 м2 најсовремено опремени
простории се ставени на располагање на студентите.
Делот од Ученички дом, кој му е доделен на Универзитетот, е комплетно
реновиран и приспособен за потребите на околу 300 студенти, кои ќе имаат
можност наставата да ја следат во предавални опремени со компјутери, а
во објектот се поставени и Интернет – пултови, преку кои студентите ќе
можат да влезат на Интернет-страницата на УГД, да пријавуваат испити и
да ги следат сите потребни информации за своето студирање.
г) во Свети Николе
Новиот објект во Свети Николе, Амзибегово, кој беше пуштен во
употреба оваа година овозможи дисперзија на студиските програми на
Земјоделскиот факултети академската 2009/2010 година. Завршено
е вмрежувањето во комуникацискиот систем на Универзитетот, што
значи дека во објектот во Свети Николе функционира IP телефонија и е
овозможена постојана Интернет конекција, како и во сите преостанати
наставни центри. Зградата опфаќа вкупна површина на два ката од околу
300 м2, со по две предавални на секој кат, санитарен со капацитет за
следење на настава за 150 студенти.
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3. ЛИТЕРАТУРА
Научно - стручната литература е темел на сите научни, стручни и
апликативни истражувања. Затоа, набавката на стручна литература е
важен фактор за успешни достигнувања во земјоделската наука воопшто.
Добиени книги по проектот на Влада
1. Револуција во глобалниот јавен менаџмент, Доналд Кетл, Магор.
2. Основи на финансискиот менаџмент, С Блок, Глобал комуникации.
3. Употреба на земјиште и транспорт, Бенистер.
4. Дипломатија на животната средина, Лоренс Сускинд, Табернакул.
5. Живеење со природата, Френк Фишер, Табернакул.
6. Рурален развој на САД.
7. Прирачник за процена и менаџмент на ризиците на животната средина.
8. Современ менаџмент.
9. Агроекосистемска одржливост, Стефан Гилезман.
10. Глобализација, Јан Арт Шолте, Академски печат.
11. Компаративен конструктивен инженеринг, Џовани, Сартори,
Табернакул.
Наслови на стручна литература за преведување по проект на Влада
1. G.S. Chahal, S.S. Gosal. Principles and Procedures of Plant Breeding:
Biotechnologgical and conventional Approaches
2. Cutler, David F./ Botha, Ted/ Stevenson, Dennis Wm. Plant Anatomy
ISBN : 1405126795
3. Judd, Walter S./ Campbell, Christopher S./ Kellogg, Elizabeth A./ Stevens,
Peter F./ Donoghue, Michael J. Plant Systematics
4. Plant physiology 4th edition • ISBN: 0878938567
4. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА (проекти)
4.1. Реализација на проекти во континуитет
Научноистражувачката работа на нашиот Факултет се согледува
низ изработката и учеството во повеќе национални, билатерални и
меѓународни проекти. Во академската 2008/2009 година, тековно во
континуитет од претходната извештајна година е продолжено со работа
на следниве проекти:
„Глобална епидемија на болестите на фитоплазмата од
Наслов на проектот: економска важност за Југоисточна Европа (Мрежа за
фитоплазма - Епидемио)„
Вид на проектот:
меѓународен, SEE-ERA-NET, 2007-2008
Главен истражувач: проф. д-р Саша Митрев, Р. Македонија
Добивање на хаплоиди од култура на антери на пиперка
Наслов на проектот: (Capsicum annuum L.) и нивно вклучување во процесот на
селекција
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Вид на проектот:
меѓународен со Република Бугарија, 2006-2008
Главен истражувач: доц. д-р Лилјана Колева-Гудева, Р. Македонија
Research bilateral joint collaboration: Control and prevenНаслов на проектот: tion of grapevine yellows in Macedonia: Diagnosis of phytoplasmas associated to the diseases.
Вид на проектот:
меѓународен, 2006-2008
Главен истражувач: проф. д-р Саша Митрев, Р. Македонија
Implementation of Novel Biotechnological Methods ToНаслов на проектот:
wards Food Security
Вид на проектот:
NATO Reintegration grant, VII.2006-VII.2009
Главен истражувач: проф д-р Саша Митрев
Pyricularia grisea причинител на пламеница на оризот во
Наслов на проектот:
Република Македонија и Народна Република Кина
Вид на проектот:
меѓународен, со Република Кина 2007-2008
Главен истражувач: проф. д-р Илија Каров, Р. Македонија
проучувањето на болестите на житните култури во
Наслов на проектот: Република Македонија и утврдување на мерките за нивно
уништување, 2008-2009
Вид на проектот:
национален
Главен истражувач: проф. д-р Илија Каров, Р. Македонија)

Реализација на проекти кои се започнати во 2008/2009 година
Наслов на проектот:
Вид на проектот:
Главен истражувач:
Сор. истражувач:
Наслов на проектот:
Вид на проектот:
Главен истражувач:
Сор. истражувач:
Наслов на проектот:
Сор. истражувач:
Наслов на проектот:
Сор. истражувач:
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Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in Different Crop Systems (FA0807).
Билатерален проект
проф. д-р Илија Каров Р. Македонија
асс. м-р Емилија Костадиновска
Агроеколошка оценка на нови бугарски и македонски
сорти памук, Министерство за образование и наука на
Република Македонија.
меѓународен со Република Бугарија, 2009-2010
доц. д-р Драгица Спасова
проф. д-р Љупчо Михајлов
Воспоставување
Земјоделски
истражувачко
информативен центар при Универзитетот „Гоце Делчев“
Штип, сеп. 2008 – дек. 2009 г.
асс. м-р Фиданка Трајкова
Создавање на оптимални услови за градинарско
производство, преку употреба на обновливи извори на
енергија, август 2008 – мај 2009 г.
асс. м-р Фиданка Трајкова
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ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ во 2008/20009 год.
Научно - стручни трудови објавени во домашни списанија
1. Илиева В., Андреевска Д., Андов Д., Зашева Т., Маркова Н., 2009:
Рандманот на белиот ориз во зависност од времето на жетвата на
оризот. Јубилеен зборник на Земјоделскиот институт Скопје. (во
печат).
2. Андреевска Д., Андов Д.,Илиева В., 2009: Оризот значајна стратешка
култура во Република Македонија. Јубилеен зборник на Земјоделскиот
институт Скопје. (во печат).
3. Андов Д., Андреевска Д., Илиева В., 2009: Производни и технолошки
својства на некои новосоздадени генотипови ориз. Јубилеен зборник на
Земјоделскиот институт Скопје. (во печат).
4. Андреевска Д., Андов Д., Илиева В., Зашева Т., 2009: Дејството на
ѓубрењето врз приносот и некои морфолошко-биолошки и продуктивни
својства кај прима риска – новосоздадена сорта ориз. Јубилеен зборник
на Земјоделскиот институт Скопје. (во печат).
5. Михајлов, Љ. 2009. Сојата предизвик за македонското земјоделство.
Списание за земјоделство и рурален развој: ,,Моја земја“ април 2009,
бр.42 стр.16 – 17.
6. А. Кузелов, О. Кировска, Цигулевска, Хемиски состав на јајцевата
содржина кај различни видови живина (119-122), Списание на научни
и стручни трудови Прилози бр. 9-10 Македонско научно друштво
Битола 2008 година.
7. А. Кузелов, И.Есмеров, Можности за производство на храна за
домашни миленици (1-7) Списание на научни и стручни трудови
Прилози бр.12. Македонско научно друштво Битола 2009 година.
8. Илиевски М., Василевски Г., Михајлов Љ., Спасова Драгица (2009):
Производни карактеристики на сојата во струмичкиот микрорегион.
Годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје, Том XXVI/XXVII, Година 2008/09, Скопје (во печат)
9. Илиевски М., Василевски Г., Спасова Драгица, Млинар Раде (2009):
Седиментациона вредност на зрното од мека пченица произведена во
систем на органско одгледување. Годишен зборник на Универзитет
„Гоце Делчев”, Штип, Земјоделски факултет, Година 8: 2008, Штип
(во печат).
Научно - стручни трудови објавени во меѓународни списанија
1. Karov I., Mitrev S., Kostadinovska Emilija (2009): Bipolaris sorokiniana
(teleomorph Sochliobolus sativus), causer of barley leaf lessions and root
rot in Macedonia. The third scientific meething, Mycology, Mycotoxicology and Mycoses, Novi Sad.
2. Karov I., Mitrev S., Kostadinovska Emilija (2009): Gibberella fujikuroi
(Sawada) Wollenweber, the new parasitical fungus on rice in the Republic
of Macedonia. The third scientific meething, Mycology, Mycotoxicology
and Mycoses, Novi Sad.
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3. Koleva-Gudeva, L., Trajkova, F., Dimeska, G., Spasenoski, M. 2009. Androgenesis efficiency in anther culture of pepper (C. annuum L.). Acta
Hort. (ISHS) 830: 183-190.
4. Bocevska, M., Aldabas, I., Andreevska, D., Ilieva, V. 2009: Gelatinization
of Grains and Flour in Relation to Physicochemical Properties of Milled
Rice (Oryza sativa L.). Journal of Food Quality 32, 107-123.
5. Verica Ilieva, Cane Stojkovski, Sonja Ivanovska, Dobre Andov, Danica
Andreevska, 2008: Diallel analysis for productive tillering in rice.
Ecology and future, Bulgarian Journal of Ecological Science. Vol. VII,
Num. 1. 3-8. Sofia.
6. A. Kuzelov., O.Kirovska Cigulevska., Application of a new micro-enzymatic preparation in processing of canned beef meat product Fleisch
Wirtschaft International (63-65) 2/2009.
7. E. Wilkenhauzen, R. Jovanovic- Malinovska, S. Kuzmanova,M. Cvetkovska, Christo Tsvetanov: Hidrogels based onu,v,-croslinced poly(
ethylene oxide)- matrices for immobilization of Candida boidinii cels
for xylitol production, World Journal of Microbiology and Biotechnology,10(24)2305-2043,2008.
8. Dragica Spasova, S. Mitrev, Ana Stoilova, D. Spasov (2009): Dependence from the growing system of the content of raw proteins at oat in
Strumica region. Plant science, jurnal is an edition of the Agricultural
Academu. ( vo pecat)

1.

2.

3.

4.

5.
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Трудови објавени од учество на конгреси, симпозиуми, и сл. во
државата и на меѓународни научни собири
Колева-Гудева, Л., Трајкова, Ф., Спасеноски М. (2008): Примена
на андрогенезата како метод за подобрување на разновидноста на
земјоделските култури, III конгрес на еколози на Македонија со
меѓународно учество. Струга, Македонија. Зборник на трудови: 284-290.
Колева-Гудева, Л., Трајкова, Ф., (2008): Генетски ресурси на Capsicum
spp. во генбанката на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце
Делчев“ - Штип, III конгрес на еколози на Македонија со меѓународно
учество. Струга, Македонија. Зборник на трудови: 303-309
Верица Илиева, Даница Андреевска, Д. Андов, Наталија Маркова,
2008: Влијанието на различни дози гама зраци врз ‘ртливоста и
појавата на мутантни форми кај некои генотипови ориз. XXXIII
традиционално советување за заштита на растенијата на Република
Македонија, 15-18. XII 2008 година, Охрид.
M. Bocevska, I. Aldabas, D. Andreevska, V. Ilieva 2008: Appearance,
composition and pasting properties of japonica rice varieties. Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European
Countries, 10-14 IX 2008, Sofia Bulgaria.
Mirjana Bocevska, Danica Andreevska, Verica Ilieva, Imad Aldabas 2008
: Effect of degree of milling on protein content in fractions of three rice
cultivars. 20th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 1720 IX 2008, Ohrid.
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6. Мицески Т., Клетникоски П.: (2008), „Статистичка анализа на
потрошувачката на средства за заштита на растенијата во Република
Македонија“, XXXIII традиционално советување за заштита на
растенијата на Р. Македонија, Охрид
7. Mihajlov, Lj., Trajkova, F., Zlatkovsi, V. (2009). Biodiversity of the Republic of Macedonia. Book of Abstracts from International Conference on
Plants & Environmental Pollution, Kayseri July 6-11 2009, 47.
8. Trajkova, F., Mihajlov, Lj., Zlatkovsi, V. (2009). Analysis and evaluation
of agri-enviromnetal indicators of Republic of Macedonia. Book of Abstracts from International Conference on Plants & Environmental Pollution, Kayseri July 6-11 2009, 33.
9. Стојановски М, Милевска Елена, Кузелов А., Утицај састава меса на
квалитет чајних кобасица XIIIСаветованје о биотехнологији( зборник
радова)(397-400)Универзитет у крагујевцу Агрономски факултет
Чачак 2008 година.
10. А. Кузелов, О.Кировска Цигулевска., Приложение на комбинација од
добавки подходјашти за производство на сурово – сушени колбаси (8488) Научна конференција с международно участие Хранителна наулка
техника и технологии, Зборник на научни трудови, Университет по
хранителни технологии Пловдив 2008 година
11. O.Kirovska Ciogulevska, K. Vasilev, A.Kuzelov., Risk analysis and preventive measures in the HACCP implementation aproach,(150-154) Food
cience, and engineering and technologies 2008 University of food technologies Plovdiv.
12. А.Кузелов, М.Стојановски, Е. Митевска Добив на топло трупно
месо от свине от порода Ландрас (89-92) Научна конференција с
международно участие Хранителна наулка техника и технологии,
Зборник на научни трудови, Университет по хранителни технологии
Пловдив 2008 година.
13. Spasova Dragica, Spasov D., Atanasova Biljana, Ilievski M. (2009): Results of the exeminations of some herbicides used in tomato and pepper
grown as summer crops in greenhouses. International Scientific Conference, Union of Scientistis - Stara Zagora, 4-5 June 2009, Volume I Agriculture science Plants studies 226-230, ISBN 978-954-93-2945-2, Bulgaria.
14. Spasov D., Spasova Dragica, Ilievski M., Atanasova Biljana (2009): The
effect of temperature on appearance of tomato russet mite (Aculops Lycopersici M.) on tomato and damages that causes. International Scientific
Conference, Union of Scientistis - Stara Zagora, 4-5 June 2009, Volume
I Agriculture science Plants studies 231-235, ISBN 978-954-93-2945-2,
Bulgaria.
15. Ilievski M., Spasova Dragica, Vasilevski G., Spasov D., Georgievski M.
(2009): The influence of croping management system on diversity content
and weed dynamics in cereal mixtures International Scientific Conference,
Union of Scientistis - Stara Zagora, 4-5 June 2009, Volume I Agriculture
science Plants studies 236-240, ISBN 978-954-93-2945-2, Bulgaria.
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Монографии
1. Колева-Гудева Л. Јанев Д. (2008): Од органски отпад до органски
компост, Прирачник за компостирање ГТЗ Македонија ISBN:97899892939-0-0.
2. Михајлов Љ. (2009): Водич за органско производство на соја.
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство: ISBN
978-9989-2781-6-7; Соја – Органско производство – Прирачници.
COBISS.MK.ID 513094644.
ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
Факултетот својата издавачка дејност ја остварува преку издавање на
учебници, учебни помагала, монографии, студии, списанија, годишници,
зборници, преводи на странски изданија, информативни и пропагандни
материјали, брошури, летоци и друга литература. Во академската
2008/2009 година подготвени се и дадени во печат два годишни зборника
и тоа:
–– Годишен зборник на Земјоделски факултет, Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип 2008
Научно-стручни трудови објавени во Годишен зборник на
трудови на земјоделскиот факултет при УГД, 2008 година
На 11.5.2009 год. објавен е првиот повик за публикување во Годишниот
зборник на Земјоделскиот факултет, Универзитет „Гоце Делчев” , вол. 8,
и до дадениот краен рок 20.7.2009 пријавени се само 4 ракописи. Втор
повик е објавен на 10.8.2009 г. и до пролонгираниот рок до 30.8.2009 год.
пристигнати се 19 ракописи.
На 17.9.2009 год. со почеток во 11 часот во Ректоратот на Универзитет
„Гоце Делчев” одржан е состанок на Издавачки одбор на Годишниот
зборник на Земјоделскиот факултет.
По деталното разгледување на сите 19 пристигнати ракописи
Издавачкиот совет едногласно ги селектира за понатамошна постапка
оние ракописите кои имаа научен карактер и специфични методики на
работа во земјоделската пракса.
Одобрени и упатени на рецензирање следниве 11 ракописи:
1. Саша Митрев, Мирко Спасеноски, Емилија Костадиновска
Молекуларна детекција и карактеризација на фитоплазмите присутни
кај виновата лоза во Македонија
2. Илија Каров, Саша Митрев, Билјана Ковачевиќ, Емилија Костадиновска
Mycosphaerella graminicola (FUCKEL.) Schroter (Anamorf: Septoria
tritici ROB ex DESM.) - причинител на сива дамкавост на листовите
(септориоза) кај пченицата
3. Верица Илиева, Даница Андреевска, Добре Андонов, Наталија
Маркова
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4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Развојни и производно - технолошки карактеристики кај
интродуирани генотипови ориз (Оryza sativa L.) во агроеколошки
услови на кочанскиот регион
Илија Каров, Саша Митрев, Билјана Ковачевиќ, Емилија
Костадиновска
Инвентаризација на паразитната микрофлора на пченицата и јачменот
во Република Македонија
Васка Сандева
Историски развој и современа состојба на зелените површини во
Град Скопје, Р. Македонија
Лилјана Колева-Гудева, Фиданка Трајкова, Васко Златковски
Биотехнологија и биодиверзитет: аспекти на подобрување на
гентипот на земјоделските култури
Мите Илиевски, Гоце Василевски, Драгица Спасова, Раде Млинар
Седиментациона вредност на зрното од мека пченица произведена во
систем на органско одгледување
Plamen Atanasov Marinov-Serafimov, Cvetanka Dimitrova, Ljupco
Mihajlov
Determination of survival and restoration ability of a soyabean stand on a
natural background of weed infestation
Ivan Saldzhiev, Dragica Spasova
Cotton irrigation regime under conditions of regulated water deficit
Љупчо Михајлов, Петар Клетникоски
Економски ефекти од производство на органска луцерка во услови на
наводнување во Овче Поле
Мите Илиевски, Драгица Спасова, Милан Ѓорѓиевски
Статусна состојба во производството на некои култури од фамилијата
Cucurbitaceae во Република Македонија за периодот 2000-2006.

Учебници и учебни помагала
Во академската 2008/2009 година излезен е од печат учебникот:
• Пејчиновски, Ф. и Митрев, С. (2009): Земјоделска фитопатологија,
специјален дел, стр: 1 - 498, издавач: Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
Во академската 2008/2009 година поднесени се барања до ННС за
издавање на неколку универзитетски учебници и скрипти чија постапка за
реализација е во тек.
• А. Кузелов, интерна скрипта - Анатомија со физиологија на
домашните животни.
• А. Кузелов, интерна скрипта - Основи на сточарско производство.
• А. Кузелов, Р. Јовановиќ Малиновска, скрипта (во постапка)
Анатомија со физиологија на домашните животни.
• А.Кузелов, Р.Јовановиќ Малиновска, скрипта (во постапка) Oснови
на сточарското производство.
• Колева-Гудева, Л: Физиологија на растенијата - интерна скрипта од
предавања.
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НОВ ИЗБОР НА НАСТАВЕН И СОРАБОТНИЧКИ КАДАР
На десеттата редовна седница на Наставно-научниот совет на
Земјоделскиот факултет одржана на 11.11.2008 година, а во согласност
со рефератите за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област растителна физиологија со биохемија, селекција
и семепроизводство, ентомологија, механизација во земјоделско
производство и преработка на земјоделски производи и градинарство
објавени во Универзитетски билтен бр. 7 од 27.10. 2008 год, извршен е
избор на наставници во сите звања:
–– д-р Лилјана Колева Гудева за научната област растителна физиологија
со биохемија,
–– д-р Душан Спасов за научната област ентомологија,
–– д-р Драгица Спасова за научната област селекција и семепроизводство,
–– д-р Зоран Димитровски за научната област механизација во
земјоделско производство и преработка на земјоделски производи,
–– д-р Милан Ѓеорѓиевски за научната област градинарство.
На четиринаесеттата редовна седница на Наставно-научниот совет
на Земјоделскиот факултет одржана на 29.1.2009 год, а во согласност со
рефератите за избор на наставник во сите звања за наставно-научните
области микробиологија и економика во менаџментот, објавени во
Универзитетски билтен бр. 16 од 16.2. 2009 год, избрани се:
–– д-р Снежана Ставрева-Веселиновска за наставно-научната област
микробиологија и
–– д-р Еленица Софијанова за наставно-научната област економика во
менаџмент.
На истата седница се донесе и одлука за избор на еден соработник во
звање помлад асистент за наставно-научната област микробиологија:
–– м-р Фиданка Илиева за наставно-научната област микробиологија.
На шеснаесеттата редовна седница на Наставно-научниот совет на
Земјоделскиот факултет, одржана на 6.5.2009год год, а во согласност со
рефератите за избор на наставник во насловно звање за наставно-научната
област генетика, објавен во Универзитетски билтен бр. 18 од 1.4.2009 год,
е избран:
–– д-р Перо Димшоски за наставно-научната област генетика.
На седумнаесеттата редовна седница на Наставно-научниот совет
на Земјоделскиот факултет, одржана на 27.5.2009 год, а во согласност
со рефератите за избор на наставници во насловно звање за наставнонаучните области молекуларна биологија и нематологија и интегрална
заштита на растенијата, објавен во Универзитетски билтен бр. 20 од
4.5.2009 год, избрани се:
–– д-р Македонка Митрева за наставно-научната област молекуларна
биологија,
–– д-р Ристо Вучков за наставно-научната област нематологија и
интегрална заштита на растенијата.
На истата седница се донесе и Одлука за избор на еден соработник во
звање асистент за наставно-научната област фитопатологија:
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–– м-р Емилија Костадиновска за наставно-научната област фитопатологија.
На дваест и првата седница на Наставно-научниот совет на
Земјоделскиот факултет, одржана на 29.9.2009 г., а во согласност со
рефератот за избор на наставник во наставно звање за наставно-научната
област Зрнести и клубенести култури, објавен во Универзитетски билтен
бр. 26 од 3.9.2009 год, за доцент е избран:
–– м-р Мите Илиевски, за наставно-научната област зрнести и клубенести
култури.
Во тек е постапката за избор на наставник во сите звања за научната
област лозарство за кандидатката д-р Виолета Димовска, како и постапка за
избор на наставник во насловно звање за кандидатката д-р Ана Селамовска.
Во Анексот на овој извештај во Табела 2 е даден приказ за изборот на
наставни, насловни и соработнички звања.
ДРУГИ АКТИВНОСТИ
Извештај за апликативната работа на Опитен центар - Струмица
Создавање нови сорти на пченица и јачмен
Во текот на 2008/09 година, на површините од УГД Земјоделски
факултет, Штип, Наставен центар - Струмица, изведени се испитувања
на 5 сорти пченица и 3 сорти јачмен во четири повторувања, со големина
на опитна парцелка од 5 м2, со цел, размножување и избирање на корисни
генотипови во наредните години.
Со 6 сорти јачмен од домашно и странско потекло, се формираа 25
различни комбинации од јачмен со меѓусебно вкрстување. Од комбинациите
со јачмен 15 се со просто вкрстување, 5 се со повратно вкрстување а 5 се со
сложено вкрстување.
Од хибридните потомства во Ф1 генерација беа посеани околу 21
комбинации со јачмен и 10 комбинации со пченица, од секоја комбинација
беше посеано по 3-4 редови со должина од 1m.
Во Ф2 генерација беа посеани хибридни семиња од 17 комбинации со
јачмен и 20 комбинации со пченица во Ф2 и Ф3 генерација, со различен број
редови од секоја комбинација (4 - 20), зависно од семенскиот материјал од
претходната година.
Во Лабораторијата за семеконтрола се извршени испитувања на
квалитетните својства на семиња и тоа:
1. пченица / 591.000 кг.
2. јачмен / 37.000 кг.
3. сточен грашок / 26.500 кг.
4. пченка / 13.595
5. градинарски култури / 50 мостри
6. луцерка / 37.000 кг.
Произведена е пченица сорта мила ССМ I генерација / 87.000 кг. и
јачмен сорта хит ССМ I генерација / 12.700 кг.
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Обнова и одржување на сортите од пченица и јачмен
Во 2008/09 година имавме засеано линии од по 2000 класа за обнова
на семенски материјал од мека пченица сорта мила и баргала, од сортите
тврда пченица: ива, мина, ангела и победа беа посеани по 500 класа, и
јачмен хит, извор, егеј и македо, беа посеани по 2000 класа и соја 29 линии.
Во текот на вегетацијата извршена е негативна селекција на линиите кои се
несоодветни на сортата, а останатите линии ќе послужат како материјал за
добивање предосновно семе во наредната 2009/10 години. Вкупно посеана
површина - 1,0 ха.
Сортови опити од МЗШВ - Управа за семе и саден материјал
Во 2009 година во Наставен центар – Струмица беа поставени сортни
опити од 25 видови поледелски и градинарски култури со различен број
сорти од секој вид, за кои сортни опити семенски материјал се добива
од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р.
Македонија. Од поледелските култури во опит беа вклучени: 10 сорти
пченка, 6 сорти сончоглед, 4 сорти цвекло, мека пченица 5 сорти, тврда
пченица 2 сорти и јачмен 2 сорти.
Од градинарските култури во сортни опити беа вклучени: пролетна
зелка 8 сорти, есенска зелка 8 сорти, брокола 4 сорти, салата 3 сорти,
кељ пупчар 2 сорти, ротква 1 сорта, подлога за лубеница и диња 2 сорти,
карфиол 2 сорти, спанаќ 4 сорти, целер 2 сорти, праз 1 сорта, пролетен
кромид 1 сорта, есенски кромид 5 сорти, морков 3 сорти, пиперка 5
сорти, домати со расадување 5 сорти, домати со директна сеидба 1 сорта,
лубеница 4 сорти, диња 2 сорти, компир 6 сорти, долга краставица 4
сорти, краставица корнишони 5 сорти и тиквица 2 сорти. Вкупно посеана
површин со сортни опити – 1,0 ха.
Семепроизводство на високи категории семе од пченица и јачмен
Во 2008/09 година на површините од УГД Земјоделски факултет,
Штип, Наставен центар - Струмица, имавме посеано предосновно семе од
мека пченица сорта: мила на површина од 0,4ха, јачмен: хит на површина
од 1,3 ха, извор (0,7ха), македо (0,5ха) и егеј (0,5ха)
Основно семе имавме посеано сорта мила: (1ха), јачмен сорта хит
(4ха) и тритикале сорта триглав (3ха).
Извештај за апликативната работа на Опитен центар  - Штип
Во Опитниот центар во Штип во текот на 2008/2009 година се
произведуваат високи категории на семиња од пченица, jaчмен, триктикале,
луцерка и еспарзета.
Освен семепроизводството од овие култури се спроведуваат
континуирани активности околу обнова, размножување и одржување на
сортите соја и сончоглед.
Овие активности се спроведуваат на површините на опитните центри
во Амзибегово и Балван.
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Во текот на 2008/2009 год. се произведени следниве количини на
натурално семе:
култура

Пченица

Ес. јачмен

Пр. јачмен
Тритикале
Еспарзета

сорта

категорија

количини kg

мила

О.С.

61 230 кг.

баргала

О.С.

6 040 кг.

мила

извор
хит
хит
македо
македо
триглав

македонка

С.С.1
Вкупно пченица:

89 220 кг.
156 490 кг.

О.С.

12 500 кг.

С.С.1

27 840 кг.

О.С.

12 760 кг.

Вкупно ес. јачмен: 53 100 кг.
О.С.

С.С.1

5 600 кг.

14 230 кг.

Вкупно пр. Јачмен: 19 830 кг.
О.С.

производна

10 640 кг.
470 кг.

		

Сончоглед
Произведени се околу 5.000 кг хибридно семе од 5 различни нови
хибриди на сончоглед со висок квалитет и потекло од Србија.
На два хектари е произведено и основно семе од сончоглед сорта
сонце.
Соја
Континуирано се работи на обнова и одржување на сортите од
соја илинденка и пела, како и на производство на високи категории на
семенски материјал од истите. Ова производство е организирано на
вкупна површина од 7 ха. Жетвата на сојата сè уште не е завршена, па од
тие причини не може да се наведат податоците за добиените количини на
семенски материјал од истата.
Од разновидниот генетски материјал од линии соја засеани се вкупно
50 различни, перспективни генотипови соја. Извршени се 30 крстосувања
помеѓу различни линии соја, а исто така продолжено е размножувањето
на генерациите од F2 до F5 на линиите добиени со крстосување во
претходните години.
Луцерка
Организирано е семепроизводство на луцерка на површина од 8 ha и
е добиено натурално семе во количина од 1.500 кг.
Апробации
Извршена е апробација на површини со семенски материјал од житни,
фуражни култури, како и компир во вкупно 12 земјоделски претпријатија
низ целата Република. Вкупно се апробирани 6. 320 000 кг. натурално семе.
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Други активности
Освен наведените активности околу организирање на семепроизводство и одржување и обновување на постоечки сорти, во тек е доработка,
складирање и продажба на семенскиот материјал од житни култури од
сопствено производство.
Исто така, организирани се спроведени и завршени испитувања на
6 сорти соја преку полски опити на површините на Опитниот центар
во Амзабегово. Во овие истражувања се вклучени нашите две сорти
(пела и илинденка), две неиспитувани сорти досега во наши услови,
интродуирани од Русија, и две веќе познати и докажани сорти од Србија.
Овие истражувања ќе продолжат и следната година, со цел да се добијат
релевантни резултати за потенцијалот за принос и издржливост на новите
руски сорти во агротехнички и агроеколошки услови на Овче Поле.
Извештај од активности на Канцеларијата за рурален развој
Лоцирана како оддел на Катедрата за заштита на растенијата при
Земјоделскиот факултет, Канцеларијата за рурален развој започна
со работа од 1.1.2009. година. Раководител на истата е проф. д-р Саша
Митрев, а соработници асс. м-р Фиданка Тракова и Васко Златковски.
Првите активности беа насочени кон остварување на зацртаните
цели набележани во изјавите за визија и мисија, пред сè во решавањето
на проблемите со кои се соочува руралното општество, преку практична
примена на методите од научните истражувања кои се спроведуваат при
Универзитетот „Гоце Делчев”. Согледувајќи ги потребите на поголемиот
број чинители кои делуваат во секторот земјоделство, Канцеларијата
пристапи кон изработка на сопствено средство за пласман на информации
по пат на Интернет, од причини што на овој начин наједноставно и без
поголеми трошоци ќе се допре до најзначајниот број потенцијални
корисници на услугите. Така, од средината на март почна комуникацијата
на Канцеларијата со целната група. Во моментот на изработка на
прегледот забележани се над 14.600 посети, што укажува за над 2.500
посети месечно. Имајќи ја предвид структурата на корисници, земјоделци
и население, коишто ретко користат информатичка технологија, бројот на
посетите е повеќе од доказ за добро структурираниот состав на порталот и
оправданост за одлуката за објавување на материјали на Интернет.
Во април беше пуштена во употреба првата Автоматска метеоролошка
мерна станица. Со пуштање во употреба на останатите две станици ќе се
создадат услови за почеток со работа на т.н. Извештајно-прогностичка
служба, која врз база на создадените метеоролошки услови, а користејќи
го софтверот за прогноза на појава од болести, ќе испраќа предупредувања
преку информативниот систем на Универзитетот.
Во мај е извршена монтажа на термоколекторски систем, како дел од
истражувачкиот проектот за Употреба на обновливите извори на енергија
во градинарството. Преку низа од истражувања добиени се резултати
кои ќе бидат предмет на објавување научен труд. Во истиот временски
период, на порталот од канцеларијата е поместена база на податоци за
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препаратите кои имаат дозвола за употреба на територијата од државата.
Во овој период од годината во вид на леток изработен е и промотивен
материјал за Канцеларијата, а е спроведена и обука за правилно земање
почвени проби за вработените од Федерацијата на фармерите на Република
Македонија. Во рамките на оваа активност е изработено и Упатство кое е
веќе поставено на порталот.
Во напорите за промовирање на македонското богатство е остварено
учество на Конгресот за биодиверзитет и зачувување на околината, кое се
одржа од 5 до 12 2007 г. во Кајсери, Република Турција.
Одговарајќи на потребата за унифицирано пренесување на созанијата
од науката до целните групи, во соработка со партнерите на Канцеларијата,
проектните канцеларии на МААСП-2 и СНВ со кои Универзитетот има
потпишано договор за едногодишна соработка во мај е одржана тридневна
работилница за Обука на обучувачи. На истата, низ процес на лично учество
10 вработени од Земјоделскиот факултет беа подложени на сознавање за
принципите за работа со различни групи клиенти, но и за правилата за
стандардна изработка на презентации. На обуката, покрај вработени од
Земјоделскиот факултет, учестуваа и вработени од центрите за развој на
планските региони Исток и Југоисток, кои во меѓувреме станаа корисници
на услугите на канцеларијата.
Во јуни, претставник на канцеларијата учествуваше на Обука за
обучувачи за користење средства од ИПАРД инструментот, за да од
септември по потпишаниот договор за соработка со МААСП-2 се одржаа
две тридневни обуки за начините на користење средства од споменатиот
инструмент. Така, во Штип во периодот 9-11.2009 г. на обука присуствуваа
вработените од Локалните самоуправи и центри за развој на планските
региони Североисток и Исток, а од 22-24.2009 г. во Неготино вработените
од Локалните самоуправи и центри за развој на планските региони
Југоисток и Пелагонија.
Во октомври е пуштена во употреба втората Автоматска метеоролошка
мерна станица, а е извршено и вмрежување со првата станица.
Како составен дел на Катедрата за заштита на растенијата,
Канцеларијата активно учествува во постапката за стекнување со
домашна и меѓународна постапка за акредитација на Фитосанитарната
лабораторија, која во меѓувреме ја инсталираше целата предвидена опрема
и е во постапка на изработка на протоколите за работа во лабораторијата.
Извештај од Лабораторија за квалитет на семе и саден материјал –
Штип
Во текот на 2009 година Лабораторијата за испитување на кавалитет
на семе и саден материјал работеше интензивно со примена на стандардни
методи за испитување на квалитетот на семето и садниот материјал.
Врз основа на донесена пријава за земање мостри за испитување на
квалитетот на семето на земјоделски растенија се извршени соодветни
анализи.
Од житните растенијата најзастапени за анализа беа пченицата (Triti-
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cum aestivum) и јачменот (Hordeum vulgare), од маслодајните сојата (Glycine max L. Merrill) и од фуражните еспарзетата (Onobrychis sativa) и
луцерката (Medicago sativa).
На донесените мостри од семе за анализа беше одредено: енергија
на ‘ртење, ‘ртност на семето, аналитичка чистота (присуство на семе од
други видови, семе од плевели и инертни материи), влажност на семето
како и маса на 1000 зрна.
Од вкупно 6.519.763 кг. апробиран семенски материјал, досега се
издадени сертификати за квалитет на семето на земјоделските растенија
за 2.204.850 кг.
АНЕКС I
I.1.Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите 2008/09
година по предмети
I.2.Табеларен приказ за избори на наставнички и соработнички
звања во 2008/09 година
I.3. Фотографии од новите објекти од наставните центри на
Земјоделскиот факултет
Табела 1. Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите по предмети:
Хемија – Штип - февруарска сесија
Пријавени
89

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6 7
26
/
73
50
34 13

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
2
17
56

Хемија – Штип - априлска сесија
Пријавени
22

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
7
/
15
7

6
7

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
8
32

6
1

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
4
10

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
/
9
29

7
2

8
2

Хемија – Штип - јунска сесија
Пријавени
10

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
5
/
5
1

Хемија – Штип - септемвриска сесија
Пријавени
24

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
/
18
7

6
7

Хемија - Струмица - февруарска сесија
Пријавени
66
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Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
/
15
17
24
20

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
9
36

Годишен извештај

Хемија - Струмица - априлска сесија
Пријавени
29

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
27
/
2
2

6
2

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
6

6
3

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
4
33

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
9
27

Хемија- Струмица -јунска сесија
Пријавени
9

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
2
/
7
3

Хемија – Струмица - септемвриска сесија
Пријавени
15

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
2
/
13
4

6
4

7
/

Хемија - Кавадарци – февруарска сесија
Пријавени
47

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
13
11
23
21
17

7
3

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
1
/
13
45

6
5

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
10
19

6
9

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
5
41

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
5
58

7
6

8
4

Успех
%
9 10 паднат положени
/
1
12
/

7
8

8
5

Успех
%
9 10 паднат положени
1
/
2
/

Хемија – Кавадарци - априлска сесија
Пријавени
26

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
11
/
15
5

Хемија - Кавадарци - јунска сесија
Пријавени
22

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
8
/
14
9

Хемија – Кавадарци - септемвриска сесија
Пријавени
12

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
12
7

6
7

7
/

Математика - февруарска испитна сесија
Пријавени
128

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
9
119
107
107
96

Математика - априлска испитна сесија
Пријавени
33

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
1
32
30
30
16
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Математика - јунска испитна сесија
Пријавени
19

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
2
17
16
16
16

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
1

Информатика - јунска испитна сесија
Пријавени
155

Полагале
Успех
Не се
%
Положиле
јавиле писмено усно
6 7 8 9 10 паднат положени
3
152
149
143
81 22 28 6 6
6
/

Признаен испит од други факултети: 2
Ботаника

Пријавени
189

Полагале
Успех
Не се
%
Положиле
јавиле писмено усно
6 7 8 9 10 паднат положени
56
/
133
109
61 28 14 4 2
24
81,9

Биохемија-Штип - јунска сесија
Пријавени
84

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
14
6
54
51
47

7
1

Успех
%
8 9 10 паднат положени
1
/
2
9
61

Биохемија -Штип - септемвриска сесија
Пријавени
21

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
/
20
5

6
4

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
15
24

Биохемија -дисперзирани студии Струмица - јунска сесија
Пријавени
24

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
/
/
24
17
16

7
/

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
7
35

Биохемија -дисперзирани студии Струмица - септемвриска сесија
Пријавени
19

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
2
/
17
5

6
5

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
12
26

Биохемија -дисперзирани студии Кавадарци - јунска сесија
Пријавени
53

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
16
/
37
16
15

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
21
40

Биохемија -дисперзирани студии Кавадарци - септемвриска сесија
Пријавени
21
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Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
2
/
19
7

6
6

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
12
33
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Развој на хумани ресурси - Земјоделски факултет - Штип - февруарска сесија
Пријавени
96

Полагале
Успех
Не се
%
Положиле
јавиле писмено усно
6 7 8 9 10 паднат положени
/
/
96
96
48 28 13 4 3
/
100

Развој на хумани ресурси - Земјоделски факултет-Штип - априлска сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
1
1

6
/

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Развој на хумани ресурси - Земјоделски ф. - Струмица - февруарска сесија
Пријавени
67

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6 7
/
/
67
67
47 16

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
/
2
/
100

Развој на хумани ресурси - Земјоделски ф. - Струмица - јунска сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
/
/
/

6
/

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
/
/
/

Развој на хумани ресурси - Земјоделски ф. - Струмица - септемвриска сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
1
1

6
/

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Развој на хумани ресурси - Земјоделски ф. - Кавадарци-февруарска сесија
Пријавени
52

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6 7
/
/
52
52
25 17

8
7

Успех
%
9 10 паднат положени
/
3
/
100

Основи на економијата - Земјоделски факултет-Штип-јунска сесија
Пријавени
90

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6 7
/
/
90
90
58 23

8
6

Успех
%
9 10 паднат положени
/
3
/
100

Основи на економијата - Штип, септемвриска сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
1
1

6
/

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Основи на економијата - Струмица-јунска сесија
Пријавени
63

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6 7
4
/
59
59
41 13

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
3 1
/
100
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Основи на економијата - Земјоделски факултет- Струмица-септемвриска
сесија
Пријавени
3

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
3
1

6
3

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Основи на економијата - Земјоделски ф. Кавадарци-јунска сесија
Пријавени
52

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6 7
1
/
51
51
30 12

8
4

Успех
%
9 10 паднат положени
2 3
/
100

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6 7
/
90
/
83
43 21

8
9

Успех
%
9 10 паднат положени
7 3
7
89

Раст. екологија и фитоценологија - Штип јунска сесија:

Пријавени
90

Раст. екологија и фитоценологија - Штип септемвриска сесија:
Пријавени
23

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
/
17
11

6
9

7
2

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
/
5
64,7

Раст. екологија и фитоценологија - Кавадарци јунска сесија:
Пријавени
53

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6 7
4
49
/
44
21 12

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
4 4
5
90

Раст. екологија и фитоценологија - Кавадарци септемвриска сесија:
Пријавени
53

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6 7
4
49
/
44
21 12

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
4 4
5
90

Раст. екологија и фитоценологија - Струмица јунска сесија:
Пријавени
62

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
9
53
/
36
27

7
6

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
1
/
17
47

Раст. екологија и фитоценологија - Струмица септемвриска сесија:
Пријавени
23

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
/
17
11

6
9

7
2

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
6
65

Основи на растително производство - Штип во февруарска сесија
Пријавени
34
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Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6 7
1
/
33
33
15 13

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
/

Годишен извештај

Основи на растително производство - во Штип во септемвриска сесија
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
1
1

6
1

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Основи на растително производство - во Струмица во февруарска сесија
Пријавени
36

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6 7
/
/
36
36
17 10

8
6

Успех
%
9 10 паднат положени
2 1
/
100

Економика на земјоделството – Штип - јунска сесија
Пријавени
31

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6 7
1
/
30
/
11 17

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
/
1
/
100

Економика на земјоделството - Штип, септемвриска сесија
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
2
2

6
2

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
/
/
100

Економика на земјоделството Струмица-јунска сесија
Пријавени
32

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
/
/
32
32
24

7
3

8
3

Успех
%
9 10 паднат положени
1 1
/
100

Анатомија со физиологија на домашните животни - јунска сесија
Пријавени
64

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6 7
4
/
60
56
29 21

8
2

Успех
%
9 10 паднат положени
/
4
4
/

Анатомија со физиологија на домашните животни - септемвриска сесија
Пријавени
8

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
/
7
3

6
3

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
4
/

Основи на сточарско производство - јунска сесија
Пријавени
65

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6 7
44
/
61
59
30 20

8
5

Успех
%
9 10 паднат положени
1 3
2
/

Основи на сточарското производство - септемвриска сесија
Пријавени
5

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
5
2

6
1

7
1

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
3
/
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Физиологија на растенијата - јунската сесија во Штип
Пријавени
30

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
3
/
27
23
15

7
5

8
1

Успех
%
9 10 паднат положени
1 1
4
85

Физиологија на растенијата - јунската сесија во Струмица
Пријавени
32

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
/
/
32
30
17

7
6

8
4

Успех
%
9 10 паднат положени
1 2
2
94,7

Физиологија на растенијата - септемвриска сесија во Штип
Пријавени
9

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
9
8

6
6

7
2

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
1
88

Физиологија на растенијата - септемвриска во Струмица
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
1
/
1
1

6
1

7
/

Успех
%
8 9 10 паднат положени
/
/
/
/
100

Полјоделство - Штип,февруарска сесија:
Пријавени
34

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6 7
1
/
33
29
10 11

8
4

Успех
%
9 10 паднат положени
2 2
4
88

Полјоделство - Струмица февруарска сесија:
Пријавени
34

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
6
/
/
34
30
18

7
5

8
6

Успех
%
9 10 паднат положени
/
1
4
88,2

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Полјоделство - Штип априлска сесија:
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
1
1

6
1

Полјоделство - Струмица априлска сесија:
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
2
2

6
2

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

6
2

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Полјоделство - Штип јунска сесија:
Пријавени
2
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Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
2
2
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Фотографии од новите објекти од наставните центри на
Земјоделскиот факултет

Наставен центар Штип – Кампус II

Лабораторија за заштита на растенијата

Лабораторија за ботаника

Наставен центар - Кавадарци
			

Наставен центар - Свети Николе

Наставен центар - Струмица

405

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Студентски прашања – Струмица

Амфитеатар

Компјутерска лабораторија

Опитни површини

Автоматска метеоролошка мерна станица. - Струмица

406

Годишен извештај

Полјоделство - Штип септемвриска сесија:
Пријавени
2

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
2
/
/
/

6
/

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
/

Полјоделство - Струмица септемвриска сесија:
Пријавени
1

Полагале
Не се
Положиле
јавиле писмено усно
/
/
1
1

6
1

7
/

8
/

Успех
%
9 10 паднат положени
/
/
/
100

Табела 2 Табеларен приказ за избори на наставнички и соработнички
звања во 2008/09
Име и презиме

ННС/дата

Лилјана Колева-Гудева
Драгица Спасова
Душан Спасов
Зоран Димитровски
Милан Георгиевски
Снежана С. Веселиновска
Еленица Софијанова
Фиданка Илиева
Перо Димшоски
Македонка Митрева
Ристо Вучков
Емилија Костадиновска
Мите Илиевски
Виолета Димовска
Ана Селамовска

10/11.11.2008
10/11.11.2008
10/11.11.2008
10/11.11.2008
10/11.11.2008
14/29.1.2009
14/29.1.2009
14/29.1.2009
16/06.5.2009
17/27.5.2009
17/27.5.2009
17/27.5.2009
21/ 29.9.2009

Звање наставно /
насловно
Вон. проф. / наставно
Доцент / наставно
Доцент / наставно
Доцент / наставно
Доцент / наставно
Вон. проф. / наставно
Доцент / наставно
Помлад асистент
Вон. проф. / наставно
Доцент / насловно
Доцент / насловно
Асистент
Доцент / наставно
Постапката е во тек
Постапката е во тек

Билтен/дата
7/12.5.2008
12/27.10.2008
12/27.10.2008
12/27.10.2008
12/27.10.2008
16/16.02.2009
16/16.02.2009
16/16.02.2009
18/01.04.2009
20/04.05.2009
20/04.05.2009
20/04.05.2009
26/03.09.2009

Фотографии од новите објекти од наставните центри на Земјоделскиот
факултет
			
Наставен центар Штип – Кампус II
Лабораторија за заштита
на растенијата
			
Лабораторија за ботаника			
Наставен
центар
Кавадарци
			
Наставен центар - Свети Николе			
Наставен центар Струмица
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XVI.7.  Правен факултет
Формирање на Факултетот
Формирањето на Правен факултет со седиште во Кочани се
наметна од насушната потреба за поефикасно вршење на правосудните,
административните и политичките функции во Р. Македонија, што пак
покрај другото е од огромно значење за очувувањето на териториалниот
интегритет, за нормално функциониртање на сите институции на системот
и за меѓународната афирмација на Република Македонија како правна
држава.
Правниот факултет со седиште во Кочани е основан со закон во
2007 година и согласно чл. 37 од Статутот на УГД -Штип е редовна членка
на Универзитетот „Гоце Делчев “ - Штип.
Избор на декан на  Правниот факултет
Како единствен кандидат за декан на Правниот факултет во Кочани
Наставно-научниот совет го утврди проф. д-р Стеван Алексоски на 2 април
2008 година, а потоа избор на деканот изврши ректорот на Универзитетот
„Гоце Делчев“ Штип, проф. д-р Саша Митрев.
Обраќање на деканот
По изборот на декан на Правниот факултет на 2 април 2008 година со
задоволство ја прифатив мојата обврска целосно да ја преземам грижата
за вас и за вашето стручно оформување во идни академски граѓани на
Република Македонија.
Согласно со новиот Закон за високото образование во Република
Македонија, на Правниот факултет во Кочани, додипломските студии
траат од три до пет години (што е во зависност од насоката), по кој период
секој студент добива јавна диплома со стручен назив - дипломиран
правник. Сите студиски како и предметните програми се изготвени
согласно со одредбите од Законот за високото образование на Р.
Македонија и усогласени со Европскиот кредит-трансфер систем,
одобрени од Ректорската управа и Универзитетскиот сенат.
Структурата на студиските програми ја чинат четирите насоки:
1. ПРАВОСУДНА НАСОКА
2. ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
3. ПРИМЕНЕТА ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЈА (модул Европско право)
4. НОВИНАРСТВО И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА.
Студиските програми заклучно со втората година се засновани на
слични предметни програми на трите насоки (освен новинаство).
Овие студиски програми се засновани на изучување на поголем
број на правни дисциплини и тоа од правно-историски, филозофски,
економско-политички, социолошки, новинарски и практичен аспект.
Овие предмети во студиските програми на Правниот факултет ќе им
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овозможат на студентите да се стекнат со компентенции и знаења за
да можат што поуспешно да ја промовираат правдата меѓу луѓето, да
развиваат критичко мислење, да бидат покреативни и да формираат
вредносни што ќе им овозможат да го применуваат правото во праксата,
по потреба силно да го дигнат гласот кога се врши системска опресија или
се повредуваат индивидуалните и групните права на послабите од страна
на помоќните, да се борат за зачуваување на достоинството на човекот и
на правната професија без пардон.
Правниот факултет има мисија:
–– да се развие како транспарентна високообразовна институција во
која ќе се образуваат кадри за приватни фирми и јавни институции,
за правосудните органи, јавната администрација во државните
интитуции за потребите на локалната власт, како и за секоја друга
област во која се бараат знаења од правната област
–– да се развие како отворена институција во која ќе се отсликува
европски осмислениот модел на едукација, како преку исполнување
на стандардите и нормативите во образовниот систем, така и преку
вклучување на европските и светските трендови во наставните
планови и програми.
Тргнувајќи од заложбата и ние да бидеме европски универзитет
и нашиот Факултет во оваа студиска година целосно се вклучи во
Европскиот кредит - трансфер систем на тој начин што делумно ги
измени студиските програми што беа предложени од матичната комисија
и изработи програми што се компатабилни со програмите на слични
факултети во Европа и во светот.
Исто така се наложи и потребата од организирање не само на
додипломски туку и на нови постдипломски студии на Правниот факултет,
односно се се пристапи кон изработка на Елаборат за организирање на
постдипломски студии на овој факултет во состав на УГД - Штип, чија
структура ќе ја чинат трите насоки:
1. ПРАВОСУДНА НАСОКА
2. ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА И
3. ПРИМЕНЕТА ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЈА.
По добивањето на решение од страна Одборот за акредитација се
распиша конкурс и се почна со релизација на студиската програма на
трите насоки со над 120 постдипломци.
На тој начин сметавме дека ги зголемивме шансите на сите
дипломирани студенти - правници, но и завршените студенти од други
слични професии да се заинтересират да го продолжат своето идно
образование и усовршување, запишувајќи се на една од трите насоки
на постдипломскикте студии на нашиот Факултет.
Правниот факултет со успешна реализација на додипломски
осовремени студиски програми за студентите на четирите насоки со
оформени катедри за казнено, граѓанско и административно право и
Катедра по новинарство, само неколку години од своето постоење, веќе
пробудува голем интерес кај младите луѓе за оваа професија, што пак
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од друга страна значи дека и професијата правник, а од оваа година и
професијата новинар стануваат мошне посакуваните професии.
Со реализацијата на новите студиски програми на Правниот факултет
очекуваме да се елиминираат основните тесни грла и нефикасноста
во правосудството, јавната администрација и дипломатијата, да го
подигнеме јавното мислење на повисоко ниво и да допринесеме за брза
рехабилитазија на нашето општество во процесот на неговата транзиција
и брза демократска преобразба и европска интеграција.
Со создавање на стручен профил на дипломирани правници дипломати
и новинари коишто успешно ќе работат во правосудството, дипломатските
претставништва, нотарството, јавната администрација, новинарските
агенции и радио и тв медиумите, но и во голем број стопански субјекти од
општествениот и приватниот сектор. во овој дел од Република Македонија
и пошироко, сметаме дека ќе дадеме скромен придонес во зголемување на
степенот на ефикасност и непартитивност во судството обвинителството
и администрацијата, во прифаќањето и реализирањето на современите
вредносни тенденции во градењето на јавното мислење.
Запишувањето на студентите на Правниот факултет е усогласено со
законските решенија што важат во Република Македонија и одлуките на
Наставно - научниот совет на Правниот факултет, Ректорската управа и
Универзитетскиот сенат.
Студентите и оваа година се запишуваа во рамките на одобрените
квоти за студирање на Правниот Факултет. Оваа студиска 2009/2010
година на Правниот факултет се запишаа 330 студенти од кои во Штип
на насоката Новинарство има 20, а на Европско право 40 студенти.
Останатите студенти од прва, втора и трета година студираат во Кочани.
Образложение студиските програми на додипломските студии
Процесот на воведување на Европскиот кредит-трансфер систем
(ЕКТС), што како обвраска е регулирана со новиот Закон за високото
образование на Република Македонија, објавен во „Службен весник на
РМ“ бр.35/08 год. ја наметна потребата за прилспособување на студиските
планови и програми по кои се изведува наставата на Правниот факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип.
Од тие причини, промените на наставните планови и програми што ги
направивме во однос на програмите на Матичната комисија се усогласени
со барањата на ЕКТС и ги следат тенденциите на образование на кадри од
областа на правото во Р.Македонија и пошироко.
Притоа во нив се имплементирани некои од препораките на ЕКТС
во однос на организацијата на наставата по сите предмети, во поглед на
времетраењето на судирањето на четирите насоки (Правосудната, Јавната
администрација, Применета политика и дипломатија (модел Европско
право) и Новинарство), организирање на заедничка настава, вежби,
колоквиуми и испити во првите три години за студентите од четирите
насоки и организирање на настава, вежби и други активности во наредните
две години за студентите на правосудната насока, но и за насоката Јавна
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администрација и применета политика и дипломатија за 120-те студенти
запишани на вториот циклус на студии.
Брзиот развој на науката обусловува и внесување на нови содржини во
наставата. Затоа се обидовме да направиме покохерентни и поконзистен
тни студиски програми за да бидеме во чекор со трендовите во
современото образование.
На тој начин ние ги зголемивме можностите нашите дипломирани
студенти да се вработуваат не само во Р. Македонија, туку и во
европските земји, особено преку континуирани транспарентни промени
во структурата на наставните курикулуми.
Изменетите студиските програми на додипломски студии на Правниот
факлутет при Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип, се изготвени во
согласност на болоњските ставови за зголемување на квалитетот на
високото образование, особено преку создавање на претпоставки за
модулирање на студиските програми согласно со кредит-трансфер
системот во нашиот концепт на високо образование. Тие претставуваат
иновирана верзија на поранешните студиски програми на Правните
факултети во Р. Македонија.
Со променетите студиски програми ги променивме и формите на
наставно-образовниот процес кое го налага и кредит-трансфер системот,
кој се стремиме и успешно практикуваме веќе трета година. Оттаму
наставата на Правниот факултет се реализира во вид на фронтална,
индивидуална, интерактивна, судско-практична, семинарска, теренска
настава и проектна настава.
Процесот на десегашната евалуација на правните факултети во
Р.Македонија укажа дека и на Правниот факултет треба да се развиваат
облиците на проверка на знаењата на студентите, како што се писмено
оценување преку колоквиуми, изработка на есеи, проекти, семинарски
работи и на разни други облици на самостојни активности на студентите и
на крај преку завршно усно оценување.
Со доследното применување на кредит-трансфер системот на Правниот
факултет неколку години се врши континуирана проверка на знаењата
врз база на посета на предавањата, активноста на вежбите, изработка на
семинарски работи, колоквиуми, изработка на проекти, презентации, есеи и
преку завршен устен испит кој беше задолжителен, како за редовните така
и за вонредните студенти запишани на нашиот Факултет.
Студиска програма се реализира со постојната кадровската структура
и ангажирани четворица редовни пензионирани професори (согласно
со измените на Законот за високо образование во 2009 година), но и со
користење на услугите на професори од Битолскиот универзитет и двајца
насловни доценти. Наставата во втор циклус на студии се изведува со
вкупно 16 професори од нашиот и други универзитети во РМ.
Во нашите студиски програми на сите предмети им се доделени
кредити согласно критериумите на ЕКТС, водејќи притоа сметка да нема
големи отстапувања во однос на кредити по семестри, а придржувајќи се
притоа на барањето вкупниот број на кредити по студиска програма да
биде 180 до 300 кредити(зависно од насоката).
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Оценувањето ќе на студентите се вршеше по две основи континуирано
и завршно (кумулативно во однос 70% спрема 30% по страна оцена на
професорот по соодветниот предмет). Притоа се водеше сметка на
завршен испит да дојдат студентите кои освоиле кумулативно 60% од сите
бодови предвидени со континуирано оценување (за посета и активност
на предавања и вежби, изработка на есеј, семинарска или презентација,
положен колоквиум).
Според бројот на часови по предмети и семестри нашите студиски
програми го задоволуваат квантумот од потреби и не претставуваат
оптоварување, согласно со возраста на студентите.
Со секоја предметна програма од студиската програма се трајно
дефинирани наставните содржини, како и методите на учење и оценување
и се определени компентенциите што секој студент треба да ги стекне на
Правниот факултет.
Секоја предметна програма е изразена со точно определен број на
кредити со кои се изразува целокупната оптовареност на студентот за
совладување на предметна програма. Кредитите се доделуваат само за
исполнети предвидени обврски на студентот.
Бројот на кредитите што студентот треба да ги оствари е 30 за еден
семестар, односно 60 за една година. Студентот за секој семестар запишува
предметни програми кои носат по 30 кредити.
Со исполнувањето на сите активности предвидени во предметните
програми нашите студенти ќе се стекнат со специфични знаења од повеќе
правни области и дисциплини, но ќе стекнат и знаења од информатичката
култура и реторички вештини.
Тие ќе бидат оспособени успешно да ги остваруваат доверените
работни задачи во правосудството и јавната администрација и приватните
фирми и во новинарството.
Факултетот пропишува условувачки критериуми. Односно
претходно совладани предметни програми - освоени кредити како услов за
запишување по наредни предметни програми. Условите и критериумите
кои ги поставува Факултетот во однос на условувачките кредити се со
цел да му овозможат на студентот да биде информиран кои предметни
програми треба прво да ги полага за потоа да може да ги запише и другите
предметни програми во наредните семестри, или на другите насоки
согласно со студиската програма и согласно со Правилникот за ЕКТС.
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КАДРОВСКА ЕКИПИРАНОСТ - БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ
(НАСТАВНИЦИ, СОРАБОТНИЦИ,
АДМИНИСТРАТИВЕН КАДАР)
На додипломски студии (прв циклус на студии)    
Наставата, вежбите, колоквиумите, испитите и другите активности
на Правниот факултет оваа година беше реализирана од професори во
редовен работен однос, хонорарни професори и асистенти.
Редовни професори:
–– проф. д-р Стеван Алексовски
–– проф. д-р Милан Илиески (Економски факултет)
Вонредни професори:
–– проф. д-р Владо Петревски (Педагошки факултет)
Доценти:
–– доц.д-р Љупчо Блажевски
–– доц.д-р Јован Ананиев
–– доц.д-р Војо Беловски
––
––
––
––
––
––
––
––

Ангажирани професори:
проф. д-р Светомир Шкариќ
проф. д-р Владо Поповски
проф. д-р Ристе Ристески
проф. д-р Гале Галев
проф. д-р Владимир Ортаковски
проф. д-р Нада Јурукова
доц. д-р Лазар Нанев
доц. д-р Трајче Витанов

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Помлади асистенти:
м-р Страшко Стојановски
м-р Владимир Арсов
м-р Борка Тушевска
м-р Олга Ѓуркова
м-р Владимир Митревски
м-р Ана Никодиновска
м-р Илија Груевски
м-р Дејан Маролов
м-р Андон Мајхошев
Горан Нациќ
Марија Радевска
Кристина Мишева

Административен персонал:
–– Тех.секретар-дипл.правник Маргарета Алчинова
–– Служба за студентски прашања- Мирјана Максимова
–– Книжара- Јасминка Миланова
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БРОЈ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ ВО УЧЕБНАТА
2009/2010 ГОДИНА
На додипломски студии (прв циклус на студии)
Бројот на запишани студенти во учебната 2008/2009 година на
Правниот факултет изнесува 344 студенти и тоа на четирите насоки:
1. Правосудна насока
2. Јавна администрација
3. Применета политика и диплоамтија
4. Новинарство и односи со јавноста
додека вкупниот број на запишани студенти на Правниот факултет
изнесува 982 студенти.
На постдипломски студии (втор циклус на студии) се  запишани
120 студенти.
КАТЕДРИ ВО СОСТАВ НА ФАКУЛТЕТОТ
Факултетот може да основа нова катедра заради воведување на нови
видови на студии.
Наставно-научниот совет покренува иницијатива и донесува Одлука
за основање на нова катедра, по предлог на Деканатската управа на
Факултетот.
Катедрата е основна форма на организирање на наставната, научноистражувачката, применувачката, односно апликативната работа на Факултетот.
На Факултетот се организирани следниве катедри и тоа:
1. Катедра за граѓанско право
2. Катедра за административно право
3. Катедра за казнено право
4. Катедра за европско право
5. Катедра за новинарство.
АКТИВНОСТИ НА КАДТЕДРИТЕ
Забелешка - Катедрите сè уште не се комплетни
Катедра за граѓанско право
Наставничкиот и соработничкиот кадар од Катедрата за граѓанско
право при Правниот факултет активно е вклучен во наставата и
изведувањето на практичните и теоретските вежби за студентите од
првиот циклус на студии при Правниот факултет. Паралелно со наставните
обврски, наставничкиот и соработничкиот кадар од Катедрата за граѓанско
право е ангажиран во реализацијата на повеќе научноистражувачки
проекти од областа на правото и правните науки. Главните насоки во
работата на катедрата се следни.
Научноистражувачката работа на Катедрата за граѓанско право се:
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–– ја следи, собира и систематизира научната и стручната литература од
областите што ги опфаќа истата;
–– се грижи за создавање на соработнички и наставнички кадар од
предметите што ги опфаќа катедрата;
–– дава предлози, мислења и иницијативи за подобрување на правната
регулатива од областа на граѓанското право;
–– воспоставува широка и активна соработка со сродни домашни и
странски високообразовни институции;
–– ги следи и анализира постигнатите на студентите по предметите што ги
опфаќа и предлага мерки и активности за за подобрување на истиот.
Катедра за административно право
Наставниците и соработниците од Катедрата за административно
право се вклучени во наставата на прв циклус студии на Правниот факултет
во соодветните наставни области, применета работа и научноистражувачки
проекти од областа на административното, уставното, европското право,
со посебен акцент на компаративно правните аспекти на овие правни
дисциплини.
Катедрата по административно право е фокусирана на теоретска
и практична анализа на прашањата поврзани со административните
постапки на јавната администрација кои влијаат на остварувањето на
правата на правните и физичките лица, а е поврзано со функционирањето
на државната управа, односно јавна администрација. Таа:
–– ја следи, собира и систематизира стручната и научната литература од
областите што ги опфаќа;
–– се грижи за создавање на наставнички и соработнички кадар од
предметите што ги опфаќа;
–– дава предлози, мислења и иницијативи за подобрување на правната
регулатива од областите што ги покрива;
–– соработува со повеќе сродни катедри од горенаведените дисциплини,
разменувајќи ги своите искуства и резултати од истражувањата;
–– се грижи за обезбедување на современа литература и други стручни
и наставни помагала за наставничкиот и соработничкиот кадар, како
и за студентите;
–– ги следи и анализира постигнатите резултати на студентите по
предметите што ги опфаќа и предлага мерки и активности за
подобрување на истиот;
–– се грижи за примена на ЕКТС;
–– се грижи за спроведување на Болоњската декларација, односно
правилна примена на ЕКТС по предметите што ги опфаќа.
Катедрата за казнено право
Катедрата по казнено право е главно ориентирана на анализата и
елаборирањето на прашањата од казнено-правната сфера, со посебен
акцент на основните институти на општиот и посебниот дел на казненото
право.
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Катедрата се ангажира во следниве насоки:
–– остварува соработка со повеќе сродни катедри и институции од
постоечките Универзитети;
–– дава предлози, мислења и иницијативи за подобрување на правната
регулатива од областа на казненото право, криминологијата и др.
од аспект во функција на подобрување на човековите слободи и
права, како и поеднаставување (демократизирање и хуманизација) на
процедурите во казнено-процесната постапка;
–– фокусирање на теоретска и практична анализа на прашањата
поврзани со заштита на човековите права и слободи, вклучително и
компаративната анализа во оваа сфера;
–– се грижи за создавање на квалитетен наставнички и соработнички
кадар од предметите што ги опфаќа;
–– ја следи, собира и систематизира стручната и научната литература од
областите што ги опфаќа;
–– се грижи за примена на ЕКТС;
–– соработува со повеќе сродни катедри од горенаведените дисциплини,
разменувајќи ги своите искуства и резултати од истражувањата;
–– се грижи за спроведување на Болоњската декларација, односно
правилна примена на ЕКТС по предметите што ги опфаќа;
–– ги следи и анализира постигнатите резултатите на студентите
по предметите што ги опфаќа и предлага мерки и активности за
подобрување на истиот.
Катедра за европско право
Катедрата за европско право има две примарни цели, наставна и
научноистражувачка.
Наставниците и соработниците од Катедра за европско право
организираат и изведуваат теоретска и практична настава по одредени
предмети и предметни области според предвидената програма за
додипломски и постдипломски студии на Правниот факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
Научноистражувачката работа на Катедрата е фокусирана кон
истражувања со цел:
–– проучување на европските регулативи и политики;
–– примена на позитивните практики на држави-членки на ЕУ од областа
на европското право;
–– следење на процесот на хармонизација и унификација на актуелното
европско законодавство со националното.
–– проучување на евроинтеграциските процеси од аспект на реалните
политики и потреби на Република Македонија
–– проучување на реалните проблеми и препреки за прием на Република
Македонија во ЕУ.
–– давање предлози, мислења и иницијативи за подобрување на законски
проекти кои се во функција на побрза интеграција на Република
Македонија во ЕУ.
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Резултатите од научноистражувачката работа се објавуваат во научни
и стручни списанија, со цел современите сознанија да бидат пренесени
на студентите и пошироката научна и стручна јавност во државата и
странство.
Во рамките на наставните и научноистражувачите активности на
Катедрата се врши објавување на учебици и учебни помагала за наставни
цели, како и научни и стручни трудови како резултат од научната работа
на вработенените на истата.
Катедрата за европско право остварува проектна соработка со други
институции од ист и сличен карактер од земјата и во странство.
Се грижи за спроведување на духот на Болоњската декларација,
односно правилна примена на ЕКТС по предметите што ги опфаќа.
Катедрата за новинарство
Катедрата за новинарство врши наставно-научна и истражувачка
работа. Катедрата покажува посебна посветеност на апликативната
вредност на новинарството. Во функција на подобро апсолвирање на
прашањата од областа на новинарството, во рамките на Универзитет
постои Универзитетско радио, преку кое студените имаат можност да
го применат своето теоретско знаење. Катедрата дава посебен придонес
и за развојот на новинарството во Р. Македонија, како независна и
непристрасна професија, чија основна вредност е вистинското и навремено
информирање на граѓаните.
Покрај наведеното, Катедрата по новинарство:
–– учествува во изработка на научни и стручни списанија од областа
на правото, политиката и економијата, а кои се во функција на
продлабочување на демократските процеси во општеството, владеењето
на правото, гарантирањето на човековите права и граѓанските слободи,
мир и соживот во државата и други цивилизациски вредности;
–– го следи остварувањето на уставното право и слобода на јавното
информирање, слободен пристап до информациите, слободното
основање на институции за јавно информирање, слободата на примање
и пренесување на информации, правото на одговор во средствата за
јавно информирање, цензурата, односно дава мислења и предлози за
подобрување на законската регулатива од областа на информирањето
и информативната дејност;
–– ја следи хармонизацијата на европското со националното право кое се
однесува на јавното информирање, и во тој контекст дава предлози и
иницијативи за нивно хармонизирање;
–– врши истражувањана одредени теми од областа на јавното информирање
за потребите на Универзитетот и други институции и организации;
–– се грижи за спроведување на Болоњската декларација;
–– се грижи за правилна примена на ЕКТС на предметите што ги опфаќа.
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ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИ СЕДНИЦИ НА
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ
На Правниот факултет се одржаа вкупно 28 седници на Наставнонаучниот совет на Факултетот на кои се разгледува многу прашања од
работењето, се донесоа голем број на одлуки за ревидирани додипломски
студиски програми, за нови постдипломски програми, одлуки за избор
на еден наставник во звање насловен доцент по предметот Европско
казнено право, се распишаа конкурси и се формираа комисии за избор на
соработници и наставници по предмети што не се покриени со постоечкиот
наставнички и соработнички кадар; се изврши избор на продекан на доц.
д-р Војо Беловски, се кооптира нов член на ННС на Факултетот од редот
на соработниците согласно со Статутот на м-р Борка Тушева, се донесе
Одлука за усвојување на правилни за работа на Факултетот, се донесе
Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на втор
циклус на студии, се донесе Одлука за формирање на Конкурсна комисија
за спроведување на Конкурсот за втор циклус на студии, се донесе Одлука
за издавање на зборник на Правниот факултет и се разгледаа голем број
проблеми поврзани со работата на Факултетот и голем број други одлуки
ставови и заклучоци, согласно со надлежностите на ННС на Факултетот.

––
––
––
––
––

Донесени одлуки на ННС
1. Седница на ННС одржана на 16.1.2009 г. донесени одлуки:
Одлука за ангажирање на наставници и асистенти за покривање на
настава во втор односно четври семестар (1602-32);
Одлука за формирање на Рецензентска комисија (1602-33);
Одлука за разгледување на Барање за поведување на постапка за избор
на доц. д-р Љупчо Блажевски (1602-34);
Одлука за избор на секретар (1602-35);
Одлука за продолжување на договорот за ангажирање на наставници
на Правен факултет (1602-38).

2. Седница одржана на 16.2.2009 г. донесени одлуки:
–– Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во сите
звања на група предмети од областа на економско правни дисциплини
(1602-44/3);
–– Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден помлад асистент/
асистент од областа на правните науки (1602-44/4);
–– Одлука за издавање на Зборник на научни трудови (1602-44/5);
–– Одлука за бројот на студенти што ќе се запишат во новата студиска
година по насоки (1602-44/6);
–– Одлука за доц. д-р Tодор Витларов за одржување на настава и вежби
(3+2) по предметот Казнено право (1602-44/7);
–– Одлука за доц. д-р Војо Беловски за одржување на настава и вежби
(3+1) по предметот Трудово право (1602-44/8);
–– Одлука за измени и дополнување на насоката Применета политика и
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дипломатија со модулот Европско право (1602-44/9);
–– Одлука за утврдување на бројот на студенти за упис на постдипломски
студии (1602-44/10).
3. Седница одржана на 10.3.2009 донесени одлуки:
–– Одлука за членови на Уредувачки одбор (1602-46/3);
–– Одлука за позитивно мислење на авторезиме од докторската
дисертација на м-р Зоран Киткањ (1602-46/4);
–– Одлука за покренување на иницијатива за избор во повисоко звање на
проф. д-р Ванче Стојчев (1602-46/5);
–– Одлука за м-р Владимир Митревски (1602-46/6);
–– Одлука за м-р Дејан Маролов (1602-46/7);
–– Одлука за издавање учебник по предметот Криминологија(1602-46/8);
–– Одлука за овластување на одговорни лица за постапување по претставки
и поплаки (1602-46/9);
–– Одлука за проф. д-р Осман Кадриу за одржување на настава и вежби
(3+1) по предметот Римско право (1602-46/10);
–– Одлука за проф. д-р Темелко Ристески за одржување на настава и вежби
(5+0) по предметите Семејно право и Наследно право (91602-46/11);
–– Одлука за одобрување на априлска казнена сесија (1602-46/12);
–– Предлог-одлука за доделување на звање професор емиритус (160246/13);
–– Предлог-одлука за доделување на звање почесни професори (160246/14).
4. Седица одржана на 7.4.2009 донесени одлуки:
–– Решение за формирање на Рецентска комисија за изготвување и
поднесување на писмен реферат за избор на еден наставник (160249/3);
–– Решение за формирање на Рецентска комисија за изготвување и
поднесување на писмен реферат за избор на еден помлад асистент
(1602-49/4);
–– - Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден
наставник (1602-49/5);
–– - Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден
помлад асистент (1602-49/6);
–– - Одлука за давање согласност за доц. д-р Јован Ананиев (1602-49/7);
–– - Одлука за определување на двајца помлади асистенти за промовирање
на Правниот факултет на саем (1602-49/8);
–– - Одлука за покренување иницијатива за постапка за предвремен избор
за повисоко звање на асистенти (1602-49/9).
5. Седница на ННС одржана на 7.5.2009 донесени одлуки:
–– Одлука за усвојување на новата студиска програма и Елаборатот на
насоката Новинарство и односи со јавноста (1602-56/3);
–– Одлука за бројот на студенти што ќе се запишат во новата студиска
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година на насоката Новинарство и односи со јавноста (1602-56/4);
–– Одлука за давање подарок книги од библеотичниот фонд на Правниот
факултет за учесниците на натпреварот по ораторство (1602-56/5).
6. Седница на ННС одржана на 8.6.2009 донесени одлуки:
–– Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во
звање насловен доцент од областа на правните науки (1602-59/3);
–– Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во сите
звања од областа на правните науки (1602-59/4);
–– Одлука за давање согласност за стипендирање на докторанди м-р
Страшко Стојановски (1602-59/5);
–– Одлука за давање согласност за стипендирање на докторанди м-р
Андон Мајхошев (1602-59/6);
–– Одлука за давање согласност за стипендирање на докторанди м-р
Владимир Арсов (1602-59/7);
–– Одлука за давање согласност за стипендирање на докторанди м-р Борка
Тушевска (1602-59/8);
–– Одлука за утврдување на датуми за јунска сесија (1602-59/9);
–– Одлука за кооптирање на нов член во ННС како претставник од
соработниците (1602-59/10);
–– Одлука за ангажиарање на професори од ФОН (1602-59/11);
–– Одлука за ангажиарање на професори од Битолски универзитет (160259/12);
–– Одлука за распишување на Конкурс за упис на втор циклус (160259/13);
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Нада Јурукова (1602-59/14);
–– Одлука за доверување на наставата за предмети од трета година на
професори од УГД (1602-59/15);
–– Одлука за исплата на паричен надомест на проф, д-р Светомир Шкарич
(1602-59/16);
–– Одлука за исплата на паричен надимест на проф. д-р Владо Поповски
(1602-59/17);
–– Заклучок за ангажирање на пензионирани професори (1602-59/18).
7. Седица на ННС одржана на 26.6.2009 донесени одлуки:
–– Одлука за избор на еден наставник во наставно-научно звање доцент од
областа на правните науки (1602-62/3),
–– Одлука за избор на еден наставник во наставно-научно звање вонреден
професор од областа на правно-економските дисциплини (1602-62/4),
–– Одлука за распишување на Конкурс за двајца помлади асистенти од
областа на политичките науки (1602-62/5),
–– Одлука за формирање на Комисија за упис на студенти (1602-62/6),
–– Одлука за формирање на Рецензентска комисија по Конкурс објавен
на 15.6.2009 (1602-62/7),
–– Решение за член на Рецезентска комисија за проф. д-р Стеван
Алексоски (1602-62/8),
–– Решение за член на Рецезентска комисија за проф. д-р Љупчо
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Арнаудовски (1602-62/9),
–– - Решение за член на Рецезентска комисија за доц. д-р Љупчо Блажевски
(1602-62/10).
8. Седница на ННС одржана на 8.7.2009 г. донесени одлуки:
–– Одлука за прифаќање на редизајнирани студиски програми за насоките:
Правосудна, Применета политика и дипломатија, Јавна администрација
и Новинарство, согласно новиот Правилник за ЕКТС (1602-63/3).
9. Седница на ННС одржана на 13.8.2009 г. донесени одлуки:
–– Одлука за распишување на Конкурс за прием на еден соработник пом.
асистент /асистент (1602-65/3),
–– Одлука за распишување на Конкурс за прием на еден наставник во
звање насловен доцент – казнено право (1602-65/4),
–– Одлука за распишување на Конкурс за прием на еден наставник по
Уставно право (1602-65/5),
–– Одлука за распишување на Конкурс за прием на еден наставник по
Историја на право (1602-65/6),
–– Одлука за распишување на Конкурс за прием на еден наставник по
Граѓанско право (1602-65/7),
–– Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден
соработник од правно политичките науки (1602-65/8),
–– Решение за избор на член на Рецензентска комисија за избор на еден
помлад асистент за проф. д-р Стеван Алексоски (1602-65/9),
–– Решение за избор на член на Рецензентска комисија за избор на еден
помлад асистент за Војо Беловски (1602-65/10),
–– Решение за избор на член на Рецензентска комисија за избор на еден
помлад асистент за Јован Ананиев (1602065/11),
–– Одлука за формирање на Комисија за упис на студенти 2009/2010
(1602-65/12).
10. Седница на ННС одржана на 14.9.2009 г. донесени одлуки:
–– Одлука за покриеност на наставата за професори и асистенти (160268/3)
–– Одлука за формирање на Рецензентска комисија (1602-68/4)
–– Решение за член на Рецензентска комисија за доц. д-р Војо Беловски
(1602-68/5)
–– Решение за член на Рецензентска комисија за проф. д-р Марјан Котески
(1602-68/6)
–– Решение за член на Рецензентска комисија за проф. д-р Стеван
Алексоски (1602-68/7)
–– Предлог-одлука за проф. д-р Владо Петревски (1602-68/8)
–– Предлог-одлука за доц. д-р Виолета Николовска (1602-68/9).
11. Седница на ННС одржана на 2.10.2009 г. донесени одлуки:
–– Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на
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втор циклус во учебната 2009/2010 год. (1602-78/3),
–– Одлука за усвојување на Правилник за организација и работење на
Правниот факултет (1602-78/4,)
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Владо Поповски (1602-78/5),
–– Одлука за ангажирање на проф. д-рГале Галев (1602-78/6),
–– Одлука за ангажирање на проф.д-р Светомир Шкариќ (1602-78/7),
–– Одлука за ангажирање на проф.д-р Ристе Ристески (1602-78/8),
–– Одлука за ангажирање на проф.д-р Владимир Ортаковски (1602-78/9),
–– Одлука за ангажирање на доц. д-р Трајче Витанов (1602-78/10),
–– Одлука за ангажирање на доц.д-р Лазар Нанев (1602-78/11),
–– Предлог-одлука за давање согласност за доц. д-р Јован Ананиев (160278/12),
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Нада Јурукова (1602-78/13).
12. Седница на ННС одржана на 27.10.2009 г. донесени одлуки:
–– Предлог-одлука за користење и продавање на книгата „Облигационо
право“ (1602-80/3),
–– Одлука за формирање на Комисија за запишување на студенти на втор
циклус (1602-80/4),
–– Одлука за формирање Комисија за оценување и селекција на трудови
за во Зборник (1602-80/5),
–– Одлука за избор во звање насловен доцент д-р Трајче Витанов (160280/6),
–– Одлука за одобрување на отсуство (1602-80/7),
–– Решение за исплата на членови на Рецензентска комисија (1602-80/8).
–

13. Седница на ННС одржана на 9.11.2009 донесени одлуки:
Одлуки за запишување на втор циклус студии (од 1602-81/3 до 160281/55).

14. Седница на ННС одржана на 25.11.2009 донесени одлуки:
–– Одлука за покриеност на наставата на втор циклус на студии (160282/3),
–– Одлука за ангажирани професори од Факултетот и надовор од
Факултетот за изведување настава на втор циклус (1602-82/4),
–– Предлог-одлука за ангажирање на пом.асс. Сашко Димитров од
Машински факултет (1602-82/5),
–– Предлог-одлука за одобрување на отсуство за Анета Стојановска
(1602-82/6),
–– Одлука за давање на согласност за стипендирање на докторанд м-р
Илија Груевски (1602-82/7),
–– Предлог-одлука за ангажирање на пом.асс. Емилија Ристова од
Машински факултет (1602-82/8),
–– Одлука за исправка на техничка грешка во студиска програма на втор
циклус на студии (1602-82/9),
–– Одлука за заземање на став во однос на чл.42 од Правилникот за втор
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циклус (1602-82/10),
–– Одлука за утврдување на датум за почеток на наставта на втор циклус
на студии (1602-82/11),
–– Одлука за избор на продекан на Правниот факултет (1602-82/12),
–– Одлука за усвојување на молби од студенти за преполагање на еден
испит (1602-82/13),
–– Одлука за запишување на студенти на втор циклус (од 1602-82/14 до
1602-82/74) (1602-82/76,77,78),
–– Одлука за распишување на Конкурс за еден наставник (1602-82/75).
15. Седница на ННС одржана на 14.12.2009 донесени одлуки:
–– Одлука за одобрување на отсуство на Јован Ананиев (1602-90/3),
–– Одлука за одобрување на барање поднесено од Ефтимчо Атанасовски
студент на втор циклус на студии (1602-90/4),
–– Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања (1602-90/5).
16. Седница на ННС одржана на 30.12.2009 донесени одлуки:
–– Одлука за избор на доц. д-р Љупчо Сотироски (1602-93/3.)
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ОДДЕЛНИ
ПРЕДМЕТИ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ
Проодноста на студентите во однос на положени предмети од првиот
семестар е околу 70 %.
Следува статистика анализа по предмети во прв семесар:
Реторика и право положиле 212 студенти ( 75 % )
Просечна оценка 6.6
Вовед во право положиле 140 студенти ( 50 % )
Просечна оценка 7.1
Политички систем полжиле
студенти
Просечна оценка
Основи на економија положиле 194 студенти (69.2%)
Просечна оценка 7.1
Информатика положиле 220 студенти ( 78 % )
Просечна оценка
Социологија на право положиле 81 студенти ( 30 % )
Просечна оценка 7.3
Уставно право положиле 104 студенти ( 37 % )
Просечна оценка 6.5
Историја на право положиле 39 студенти
Просечна оценка 6.7
Граѓанско право положиле 117 студенти ( 41 % )
Просечна оценка 7.3
Римско право положиле 67 студенти ( 23.9 % )
Просечна оценка 7,22
Трудово право положиле 165 студенти
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Просечна оценка 8,4
Административно право 147студенти
Просечна оценка 7,6
Казнено право положиле 90 студенти
Просечна оценка 6,6
Стварно право положиле 164 студенти
Просечна оценка 6,4
Право на друштва положиле 116 студенти
Просечна оценка 6,5
Меѓународно јавно право положиле 132 студенти
Просечна оценка 7,3
Англиски јазик положиле 85 студенти
Просечна оценка 7,3
Криминологија положиле 118 студенти
Просечна оценка 7,1
Просторна и техничка опременост
Целокупната настава (предавања, вежби, коловиуми) во студиската
2008/2009 година на Правниот факултет се реализира во просториите
на Правниот факултет во Комплексот АСНОМ за Правосудната насока и
насоката за Јавна администрација.
Правниот факултет располага со: еден амфитеатар кој има седишта
за 400 студенти, 5 предавални во кои се одвиваат вежбите и коловиумите,
компјутерска училница со 20 компјутери поврзани на Интернет мрежата
со другите факултети на УГД-Штип, ЛЦД проектори.
Целокупната настава за насоката Применета политика и дипломатија
модул Европско право и насоката Новинарство и односи со јавноста се
реализира на Факултетот за информатика во Штип, со забелешка дека
нема канцеларии за деканот, професорите и за асистентите и недоволно
технички помгалаа за реализација на вежбите и предавањата.
•
•
•
•
•
•
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Објавени трудови
Проф. д-р Стеваан Алексоски, Криминологија, 2009 година.
Проф. д-р Стеван Алексоски книгата: Реторика и право, 2007 година
Проф. д-р Стеван Алексоски книгата: Деловна комуникација, 2008
година
Проф. д-р Ванче Стојчев: Букурешкиот мировен договор и поделбата
на Македонија во 1913 година (книга во печат)
Проф. д-р Ванче Стојчев: Историја на македонскиот народ (коавтор)
книга во печат
Во печат е првиот Зборник на трудови на Правниот факултет во чест
на починатиот професор д-р Ванче Стојчев.

Годишен извештај

Литература и научноистражувачки проекти
Факултетот располага со доволен фонд на стручна и научна литература
сoпствена и донирана од Владата на РМ, но сè уште нема опремено
библиотека ниту извршител - библиотекар.
Нови  избори на наставнички и соработнички кадар
Наставно-научниот совет донесе Одлука за избор на еден наставник
по предметот Европско казнено право во звање насловен доцент.
Наставно-научниот совет донесе Одлука за ангажирање на еден
наставник по предметот Казнено право во звање насловен доцент.
Наставно-научниот совет донесе Одлука за формирање на Рецензентски
комисии за избор на тројца помлади асистенти по група предмети од областа
на деловно право, меѓународно јавно право, основи на економија и казнено
право, за двајца соработници изборот сè уште не е извршен.
Други активности на Факултетот
Правниот факултет организираше и традиционално ќе организира
натпревар по ораторство. На натпреварот се доделени три награди за
прво, второ и трето место. Прво рангираните студенти не зедоа
учество на Републичкиот натпревар по ораторство на Универзитет во
Битола.
Се одржаа голем број на спортски натпревари каде студентите на
Правен факултет во турнирот во мал фудбал (машка екипа) го освоија
првото место.
Се организираа и голем број на студентски забави од страна Сојуз на
студенти на Правниот факултет.
Голем дел од вработените на Правниот факултет присуствуваа на
семинари во странство и тоа: м-р Борка Тушевска во Триер, Германија;
пом.асс. Кристина Мишева-61. средба на правниците во Охрид и др.
На Правниот факултет предавања одржа Вејн Филц од Универзитетот
Вашингтон од Сент Луис –САД.
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XVI.8. Економски факултет
Вовед
Целта на основањето на Економскиот факултет е да се обезбеди
темелно теоретско образование во подрачјата: здравствен менаџмент
како интердисциплинарна студиска насока, меѓународна економија и од
областа на финансиски менаџмент.
На Економскиот факултет постојат три катедри, и тоа:
–– Катедра за економија;
–– Катедра за Финансии и
–– Катедра за менаџмент.
Катедрата за финансии со сегментите монетарни финансии, јавни
финансии, меѓународни финансии, финансиски институции и пазари, хартии од вредност и портфолио менаџмент, банкарство и осигурување е насочена кон внимателно извлекување на сè посложените предизвици на
глобализацијата, која е наша современост. Во согласност со тоа, наставните планови и програми на наведените дисциплини се компатибилни со
тие во Европската унија и во САД.
Мисијата на Економскиот факултет се состои во континуирано образование на високостручен кадар способен компетентно да решава проблеми, да им излегува во пресрет на предизвиците на новиот милениум и да ја
зајакнува конкурентноста на претпријатијата на европско и меѓународно
ниво, преку висококвалитетни програми од бизнис и економија.
Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип како
високообразовна единица треба да одговори на барањата за образување на
профили од економската област на просторот што е многу поширок од тој
што се дефинира како источен регион на Република Македонија. Имено,
тоа е подрачје кое ги интегрира подрачјата на источна, југоисточна и североисточна Македонија, кои сообраќајно се поврзани со Штип, со околу
35 поголеми населени места што се поблиску до Штип отколку до другите универзитетски центри во државата, и чие население, според природата на нештата, би можело да се очекува дека ќе им даде предност на студиите во овој град.
Економскиот факултет својата мисија на образување на профили од
економската област ја започна во академската 2007/2008 година. Започна
со две акредитирани студиски програми (Меѓународна економија и Здравствен менаџмент) на кои се пријавија и запишаа 260 студенти.
Наставата започна на 1.10.2007 година.
Во својот натамошен развиток, Факултетот континуирано ќе ја проширува и збогатува својата дејност на подрачјето на наставно-образовниот
процес, научноистражувачката работа, апликативната и издавачката активност. Постојани се напорите на факултетот за подобрување на
материјално-техничката и кадровската основа, како основна претпоставка за поуспешно извршување на неговата дејност.
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Истовремено, Факултетот е организиран за извршување и на научноистражувачка работа за потребите на наставната дејност, стопанството и
општеството.
Организација на Економски факултет- Штип
Структура  
На Економскиот факултет вкупно се вработени 7 наставници од кои:
1 редовен професор, двајца вонредни професори и четири доценти; 15 соработници, 1 технички секретар, 1 секретар на Факултетот и 1 економ.
Економскиот факултет е високообразовна единица при Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип.
На Факултетот се формирани и дејствуваат следниве органи на
управување и раководење:
–– Наставно научен совет
–– Деканатска управа
–– Декан
–– Катедри
Наставно-научен совет
Катедри
На Економски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип
има вкупно три катедри:
1. Катедра: Менаџмент, раководител проф.д-р Трајче Мицески;
2. Катедра: Економија, раководител доц. д-р Круме Николоски;
3. Катедра: Финансии (оваа катедра не е активирана).
Просторни услови на Економскиот факултет  - Штип
Економскиот факултет својата дејност ја врши во задоволителни
просторни услови. Поседува еден амфитеатар од 350 седишта и две
предавални со вкупно 120 седишта. Се адаптира уште една предавална
од вкупно 50 седишта. Инаку, во објектот каде е сместен Економскиот
факултет настава реализираат и диперзираните оддели на Економскиот
факултет - Скопје и Правниот факултет - Скопје. Економскиот факултет
- Скопје користи 3 предавални со вкупно 130 седишта. По една годинa
тој простор ќе биде ослободен и ќе биде на располагање во целост на
Економскиот факултет - Штип.
За одвивање на наставата на дисперзираната паралелка во Струмица
има изградено соодветен опремен простор.
Покрај просториите наменети за реализирање на наставата има
соодветен број на кабинети за професори, соработници и административни
работници. Во текот на летниот семестар е започната активност за
адаптирање и проширување на просторните услови и нивно опремување со
соодветна техничка опрема. Таа се приведува кон крај, што ќе придонесе
за новата академска 2009/2010 година да започне во соодветни услови неопходни за изведување на настава.
Во академската 2009/2010 година очекуваме запишување на студен-
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ти на сите три студиски години, вкупно 600 од кои 160 на дисперзираната студиска насока Финансиски менаџмент во Струмица и 440 нови студенти во Штип на сите три студиски програми. Во оваа академска година започнува со реализација на студии од втор циклус на трите акредитирани насоки (Здравствен менаџмент, Економија на Европската унија и на
МБА-менаџмент).
4. Техничка опременост на Економскиот факултет - Штип
Од техничките помагала за реализирање на наставата на Економскиот факултет му беа отстапени 3 ЛЦД проектори и 2 преносни компјутера.
Може да се каже дека ваквата опременост е скромна, особено ако се има
предвид потребата од опременост на посебни компјутерски лаборатории,
каде студентите ќе можат теоретските сознанија и практично да ги реализираат, со што се овозможува поквалитетна настава (предавања и вежби), а со тоа и постигнување на соодветно ниво на знаење. Потребите од
преносни компјутери и ЛЦД проектори се поголеми за што планираме
за Струмица да има постојано два комплета (ЛЦД проектори и преносни
компјутери), додека за потребите на наставата во Штип се потребни осум
такви комплети, со оглед на фактот што во академската 2009/2010 година
ќе имаме три студиски години и три студиски програми.
Се надеваме дека на овој план ќе се обезбеди поголема опременост со технички помагала и осовременување на наставата и можност за
стекнување соодветни знаења кај студентите.
Покрај тоа, со активностите кои се преземени на планот на
обезбедување достапност на Интернет во добар дел ќе се подобрат техничките можности и услови за студентите, соработниците и наставниците
во одвивањето на наставниот процес.
5. Кадровска екипираност на Економскиот факултет - Штип
Економскиот факултет во академската 2008/2009 година го зајакна
својот кадровски потенцијал со 7 професори во редовен работен однос и
4 професори со договор. Во постапка е прием на уште двајца професори
од кои еден во редовен работен однос, а друг во насловно звање. Во процесот на зајакнување на соработничкиот кадар се примени 4 асистенти, а во
постапка на прием се уште 4 помлади асистенти. Бројката на соработничкиот кадар со соработниците кои се вработени изнесува 15, со тенденција
таа бројка да се зголеми на 25.
Од наставничкиот кадар во редовен работен однос структурата е
следна:
редовен професор
1
вонреден професор
2
доцент
4
Од наставничкиот кадар со договор структурата е следна:
вонреден професор
1
оцент
3
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Веруваме дека со овој број на наставнички и соработнички кадар обезбедуваме непречено и квалитетно одвивање на наставата на Економскиот
факултет - Штип на трите студиски години и трите студиски програми во
академската 2009/2010 година.
6. Настава на Економскиот факултет - Штип
Наставата во изминатата една година (во двата семестра: зимски и летен) се одвиваше непречено и заврши со успех. Резултатите се задоволителни. Кај сите предмети од двата семестра е забележана проодност повеќе
од 55%. Спроведувањето на оценувањето се вршеше преку реализирање
на два колоквиума и еден завршен испит во семестар. Користени се утврдените методолошки стандарди за оценување на знаењето на студентите. Покрај колоквиумите и завршниот испит во текот на одвивањето на наставниот процес се спроведуваше и евиденција за редовноста на студентите на предавања и вежби, како и за нивната активност. Се спроведуваше
и изготвување на семинарски работи од страна на студентите и врз основа на квалитетот на изработената и одбранета (презентирана) семинарска работа се доделуваа соодветен број на бодови кои влијаеа на крајната
оценка. На тој начин студентите беа постојано во мобилна ангажирана
состојба.
7. Обезбеденост со потребната литература
Студентите на време беа обезбедени со потребната литература за
подготвување на предметната материја по соодветните предмети. На студентите за одделни предмети им беше посочена потесна и поширока литература, неопходна за лесно и солидно подготвување на материјата. Во
изминатиот едногодишен период се направени одредени напори од страна на одделни наставници за изготвување на учебници и учебни помагала,
со цел да им се олесни на студентите при подготвувањето на материјата
по тие предмети. Така се издадени учебници по предметот Основи на финансии и Меѓународна економија, а во печат е учебникот Математика за
економисти. Излезени се од печат учебни помагала Практикум по основи на финансии, Практикум по статистика и е изготвена Збирка на задачи по статистика. Особено важно да се истакне е тоа што сите овие учебници и учебни помагала се со прифатлива популарна ниска цена, достапна за секој студент.
Се работи на збогатување на библиотечниот фонд преку обезбедување
на книги од видни автори по соодветни области од економска област во електронска форма и истите да бидат достапни за студентите за проширување и
збогатување на знаењата од соодветни економски предмети и области.
Кај одредени предмети од страна на наставниците се изготвени авторизирани белешки и истите им се навреме ставени на располагање на студентите.
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1
2
3
4
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%
положени

Февруарска сесија I година
1 Основи на финансии
342
2 Основи на економија
326
Финансиско
3
334
сметководство
4 Математика 1
292
Февруарска II година
1 Микроекономија
214
2 Математика 2
150
3 Здрав. менаџмент
61
Социјално и
4 здравствено
56
осигурување
5 Трговско право
124
6 Е- бизнис
157
Здравствена
7
58
економија
8 Англиски јазик
191
9 Германски јазик
17
10 Руски јазик
14
11 Макроекономија
38
12 Информатика
9
13 Статистика
6
14 Јавно здравство
7
Меѓународна
41
15
економија

Оценки

Просечна
оценка

Предмет

Вкупно
положиле

Ред.
бр.

Вкупно
пријавено
студенти

Постигнати резултати на студентите по одделни предмети  
ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА 2009, I и II година, Економски факултет

4 16 80 74 80
34 55 74 37 18

254
218

7.17
8,23

74.2
66,8

3

80

140

6.68

46.2

8 19 18 47 101

193

6,89

66,1

27 55 39 35 15
21 15 30 27 25
10 16 17 4 10

171
118
57

8.26
7.83
8.22

79.9
78.6
95

2

10

9

6

7

15 36

13

38

7.29

71.7

24 18 27 24
13 20 21 26

19
41

112
121

8.04
7.49

99.1
78

4 10 19

16

53

7,26

91

17 32 41 48
2 8 4 1
9 0 0 3
3 2 2 3
0 0 2 1
0 0 0 1
0 0 0 3

51
2
1
5
5
2
3

189
17
13
15
8
3
6

7.55
8.41
9.00
7.67
6.62
6.33
6.50

100
100
100
45.4
100
60
100

0

9

9

6.00

26.4

0

6

6

11

4

6

8

0

0

Струмица Резултати: I год: февруарска сесија
Основи на финансии
Основи на економија
Финансиско
сметководство
Математика 1

144
135

1 18 35 41
5 19 39 14

17
15

112
92

7.51
7,84

77.7
68,1

140

3

59

96

6.28

72.7

4

8 22
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8.2. АПРИЛСКА СЕСИЈА 2009, I и II година, Економски факултет

1
2
3
4

Просечна
оценка

%
положени

Априлска I година
1 Основи на финансии
2 Основи на економија
Финансиско
3
сметководство
4 Математика 1
Априлска II година
1 Микроекономија
2 Математика 2
3 Здрав.менаџмент
Социјално и
4 здравствено
осигурување
5 Трговско право
6 Е- бизнис
Здравствена
7
економија
8 Англиски јазик
9 Германски јазик
10 Руски јазик
11 Макроекономија
12 Информатика
13 Статистика
14 Јавно здравство
Меѓународна
15
економија

Оценки

Вкупно
положиле

Предмет

53
80

/
/

1
1

1
3

3
6

10
19

15
29

6,53
6,52

28,3
43,3

58

/

/

/

1

17

18

6,06

31,0

40

/

/

/

/

10

10

6,00

25

29
15
-

1
/
-

1
/
-

5
/
-

2
/
-

1
2
-

10
2
-

7,9
6
-

43,4
15,3
-

10

/

/

/

1

3

4

6,25

44,4

6
13

/
/

/
/

/
/

/
1

2
4

2
5

6,00
6,20

33,3
41,6

5

/

/

/

1

1

2

6,50

66,6

12
3
/

/
/
/

1
/
/

/
/
/

2
/
/

2
/
/

5
/
/

7,00
/
/

50
/
/

16

/

/

/

/

6

6

6,00

37,5

Вкупно
пријавено
студенти

Ред.
бр.

10

9

8

7

6

Струмица Резултати: I год: априлска сесија
Основи на финансии
Основи на економија
Финансиско
сметководство
Математика 1

12
28
13

/
1
/

1
4
/

/
7
/

1
4
1

4
3
2

6
19
3

6,67
7,79
6,33

12

/

/

/

/

/

/

/

50
67,8
23
/
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ЈУНСКА СЕСИЈА 2009 г. за I и II година на Економски факултет - Штип

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16.
17.

432

9

8

7

6

%
положени

6

10

Просечна
оценка

4
5

Јунска сесија I година
Основи на финансии
Основи на економија
Финансиско
сметководство
Математика 1
Економика на
претпријатија
Статистика Штип
Јунска сесија II година
Микроекономија
Математика 2
Здравствен
менаџмент
Социјално и
здравствено
осигурување
Трговско право
Е- бизнис
Здравствена
економија
Англиски јазик
Германски јазик
Руски јазик
Макроекономија
Информатика
Здравствена
статистика
Јавно здравство
Меѓународна
економија
Меѓународен
монетарен и
трговски систем
Финансиски
менаџмент на здравсвени институции

Оценки

Вкупно
положиле

1
2
3

Предмет

68
61

2
2

3
2

4
2

4
3

23
4

36
13

6,80
7,62

52,9
21,3

85

-

-

-

1

16

17

6,06

20

54

-

-

1

6

5

12

6,67

22,2

139

17 19 17 24

31

108

7,69

77,7

278

5 29 46 49

80

209

7,19

75,1

18
13

1
-

2
-

2
1

4
2

6
4

12
7

7,50
6,57

66,6
53,8

3

-

-

-

2

1

3

6,67

100

10

-

2

3

4

-

9

7,78

90

2
19

-

1

-

1
-

1
4

2
5

6,50
6,60

100
26,3

2

-

-

-

-

2

2

6,00

100

181
18
15
315

14
2
9
34

23 49 60 25
5
4 6
1
3
3 64 58 45 21

171
18
15
222

7,65
8,05
9,40
8,20

94,4
100
100
70

56

6

6 12 12

11

47

6,43

87

49

3

6

6 12

15

42

7,29

85,7

122

5

4 10 33

23

75

7,13

61,4

133

8

9 20 42

40

119

7,18

89,4

46

4

2

15

36

7,17

78

Вкупно
пријавено
студенти

Ред.
бр.

5 10
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18.
19.
20.

1
2
3
4
5
6
7
8

Монетарна и фискална политика
Економија на развој
Меѓународни
сметководствени
стандарди

150

18 30 34 30 20

141

7,46

94

140

27 29 27 24 14

121

8,26

86,4

7

72

7,81

63,1

114

7

8 28 22

Струмица Резултати: I год: јунска сесија
Основи на финансии
Основи на економија
Финансиско
сметководство
Математика 1
Статистика
Економика на
претпријатија
Информатика
Макроекономија

14
16

/
/

1
/

1
/

2
/

1
1

5
1

7,4
6,00

35,7
7,7

18

-

-

-

-

1

1

6,00

5,5

130

5

5 14 32

53

109

6,87

89

126

5

11 18 44
19
2 9 10 33 42

97

7,21

77,6

96

6,92

59,6

161

9

8

7

6

%
положени

I година
1 Основи на финансии
46
2 Основи на економија
61
3 Финансиско
81
сметководство
4 Математика 1
68
5 Економика на
28
претпријатија
6 Статистика Штип
85
Септемвриска сесија II година
1 Микроекономија
17
2 Математика 2
17
3 Здравствен
2
менаџмент
4 Социјално и
здравствено
6
осигурување
5 Трговско право
-

10

Просечна
оценка

Предмет

Оценки

Вкупно
положиле

Ред.
бр.

Вкупно
пријавено
студенти

СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА 2009 г.за I и II година на
Економски факултет Штип

5
1

5
1

1

5
-

10
8

25
11

7,60
6,82

58,1
21,5

-

1

1

3

12

17

6,47

24,2

-

-

-

9

15

24

6,37

42,1

-

-

1

5

6

12

6,58

52,1

1

-

2

4

22

29

6,41

39,1

-

-

1
-

1
1

4

2
5

7,5
6,20

-

-

-

-

-

-

-

14,3
29,4
-

-

1

-

2

3

6

6,83

-

-

-

-

-

-

-

100
-
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16.
17.
18.
19.

Е- бизнис
Здравствена
економија
Англиски јазик
Германски јазик
Руски јазик
Макроекономија
Информатика
Здравствена
статистика
Јавно здравство
Меѓународна
економија
Меѓународен монетарен и трговски систем
Финансиски
менаџмент на здравсвени институции
Монетарна и фискална политика
Економија на развој

20. Меѓународни
сметководствени
стандарди
1
2
3
4
5
6
7
8
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17

-

-

2

3

7

12

6,58

3

-

-

-

-

-

-

-

105

2

4

6

3

12

27

7,30

31,4

10

-

-

-

1

2

3

6,33

50

12

-

-

-

-

4

4

6,00

40

60

1

1

7

19

38

6,87

67,8

27

2

1

2

2

4

11

7,55

50

15

3

-

-

3

-

6

8,55

54,5

24

-

-

3

2

5

10

6,80

50

38

1

-

-

4

3

8

7,00

61

7

10 11

9

9

46

7,93

10

Струмица Резултати: I год: СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА
Основи на финансии
Основи на економија
Финансиско
сметководство
Математика 1
Статистика
Економика на
претпријатија
Информатика
Макроекономија

70,5
-

23,6
82,1

8
10

-

1

-

1
-

2
1

3
2

6,33
7,50

50
22

19

-

-

-

1

2

3

6.33

15

13
19

1

-

2

1

5
6

5
10

6,00
6,90

45,4
55,5

28

-

-

-

-

11

11

6,00

46

29
33

-

1
2

6
4

2
1

7
3

16
10

7,06
7,50

55,1
33,3

Годишен извештај

Други активности кои ги реализира Економскиот факултет - Штип
При Економскиот факултет - Штип со Одлука на Наставно-научниот
совет се основа и Центар за кариера и развој, преку кој се осмислува ангажман на студентите вон од времето на настава. Овој Центар изготвува своја
програма на активности и насочување на интересот на студентите, согласно со нивните афинитети. Како прва активност која е во тек на реализација
е ангажирање на студенти од разни градови од источна и југоисточна
Македонија на реализирање на пракса во неколку банки и други организации. Искажано преку бројки оваа година е обезбедено реализирање на пракса за повеќе од 500 студенти во различни правно-економски субјекти.
Издавачка дејност (зборници, книги)
Економскиот факултет во своето двегодишно постоење подготви
и издаде годишник со трудови на професори и соработници од Економскиот факултет и од други факултети. Тоа значи дека Економскиот факултет ги регистрира истражувачките напори и пројавувања со научни
сознанија до кои имаат дојдено своите наставнички и соработнички кадари, и притоа презентирајќи им ги таквите сознанија на стручната и научната
јавност. Исто така, Економскиот факултет донесе одлука за подготвување
и издавање на квартално списание во наредниот период.
Активност на Наставно-научниот совет при
Економскиот факултет -Штип
Во наведениот период Наставно-научниот совет на Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” Штип одржа 19 (деветнаесет)
седници на кои третираше прашања од повеќе области на делувањето и
функционирањето на Факултетот, во најголем дел од наставното подрачје
и обезбедување на потребните услови за непречено и квалитетно одвивање
на наставата.
Се одржаа 16 седници, на кои се донесоа одлуки со кои се регулираат одделни односи во секојдневното функционирање на наставно-научната
дејност на Економскиот факултет. Се донесоа наставните програми на трите
студиски насоки и тоа за сите четири студиски години. Се изготвија проекти и наставни програми за постдипломски студии за три насоки (Здравствен
менаџмент, Економија на Европска унија и МБА-менаџмент). Исто така се
изготви програма за специјалистички студии од здравствен менаџмент во
траење од шест месеци.
Прифатено е и одобрено издавање на учебници од областа на финансиите, од областа на математиката и статистиката. Учебникот „Основи на
финансии“ веќе е издаден и е во продажба. Се очекува наскоро и учебникот
по Математика и збирката на задачи од Статистика да се издадат.
Во изминатиот период беа формирани и три катедри на Економскиот
факултет, и тоа: Катедра по економија, Катедра по менаџмент и Катедра
по финансии.
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Во анализираниот период се одржаа по два колоквиума по предметите
од првиот семестар и по два колоквиума по предметите од вториот
семестар, како и по еден завршен испит во првиот и во вториот семестар
на двете студиски насоки. Студентите покажаа задоволителни резултати,
но сметаме дека треба на тој план да работиме и да се ангажираме повеќе
како би постигнале уште подобри резултати. Во таа насока очекуваме
подобрување на условите за работа, особено од просторен и технички
карактер, со што сметаме дека во голема мера ќе се придонесе за
остварување на подобри резултати.
Други активности на Економскиот факултет во 2008/2009 година
Економскиот факултет воведе практика која се надеваме ќе стане
традиционална и има за задача да ги претстави добитниците на Нобелова
награда од економија во тековната година. Во функција на реализирање на
приказ на добитникот на Нобеловата награда за економија во 2008 година
беше одржано пригодно претставување на 30.10.2008 на познатиот светски
економист Пол Кругман за 2008 година. Предавањето го одржа проф. д-р
Димитар Ефтимоски, кој даде краток осврт на економските достигнувања
и теоријата на меѓународната трговија, со која теорија Пол Кругман ја доби
престижната награда. Оваа манифестација за доботниците на Нобелова
награда по економија, организирана од Економскиот факултет во Штип,
во иднина ќе биде традиционална.
Исто така, во рамките на третирање на актуелни теми од економските
случувања во земјава и во странство се одржа предавање за светската
финансиска криза.
Во функција на овој вид на презентирање на 9.12 2008 во просториите
на Економскиот факултет, во големиот амфитеатар, беше одржано
предавање за светската финансиска криза од страна на познатиот
економски аналитичар Сем Вакнин. Во уводниот дел од предавањето
беа образложени причините за настанување на светската финансиска
криза, како и импликациите од истата врз светската економија. Во текот
на неговото излагање ги презентираше неговите прогнози за идните
случувања во светската економија и во регионот.
Со предавање на тема Одржлив развој-императив на современиот свет
во рамките на отворањето на изложба од француски сликар во Народната
библиотека „Гоце Делчев“ во Штип, од страна на францускиот амбасадор
во Република Македонија, г. Валеро, настапи деканот на Економскиот
факултет од Штип, доц. д-р Ристо Фотов. Деканот на Факултетот,
исто така, настапи и на ТВ ИРИС во рамките на програмата актуелно
објаснувајќи ја анатомијата и последиците од светската финансиска и
економска криза, како и на други телевизии во објаснување на актуелни
економски прашања за кои публиката покажува или има интерес
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Документациона база за одлуките од ННС 2008/2009 на
Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев”
Записник од 14.8.2008 година
1. Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во областа
на менаџмент,
2. Одлука за именување на раководител и заменик- раководител на
Центар за кариера,
3. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на асистент
во областа на основи на здравствен менаџмент,
4. Одлука за ослободување од работа на помлад асистент Дарко Лазаров
поради посета на летна школа во Болоња,
5. Одлука за определување на датуми за испити во септемвриска
испитна сесија,
6. Одлука за набавка на книги од д-р Томе Неновски.
Записник од 15.9.2008 година
1. Одлука за избор на асистент м-р Гуле Гулев од областа на банкарство
и финансии,
2. Одлука за избор на Рецензентска комисија за наставник од областа
на менаџментот,
3. Одлука за ангажирање на проф. д-р Јован Пејковски од Институтот за
социјална работа и социјална политика при Филозофскиот факултет
од Скопје за предметот Социјално и здравствено осигурување,
4. Одлука за започнување на постапка за изготвување на програма за
докторски студии.
Записник од 9.10.2008 година
1. Одлука за усвојување на Извештај на Рецензентска комисија по
распишаниот Конкурс за наставник по Менаџмент,
2. Одлука за усвојување на Извештај на Рецензентска комисија за
асистент по предметите Здравствено и социјално осигурување и
Квалитет на здравствено осигурување,
3. Одлука за усвојување на Извештај на Рецензентска комисија по
распишување на Конкурсот за помлад асистент по предметот Основи
на здравствен менаџмент,
4. Одлука за распишување Конкурс за наставник во сите звања во
научната област монетарна економија,
5. Одлука за распишување Конкурс за наставник во сите звања во
научната област инвестиции,
6. Одлука за распишување Конкурс за наставник во сите звања по
научната област меѓународни организации и интеграции,
7. Одлука за распишување Конкурс за наставник во сите звања по
научната област економика на претпријатија,
8. Одлука за прием на волонтер асистент по предмет Банкарство,
9. Одлука за распишување Конкурс за асистент по предметот
Сметководство,
10. Одлука за распишување Конкурс за асистент по предмет Основи на
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економија, 2 (двајца) извршители,
11. Одлука за прием на волонтер-асистент по предметот Здравствена
економија,
12. Одлука за распишување Конкурс за асистент по предметот Економетрија,
13. Одлука за прифаќање на учебник по Трговско право (второ изменето и
дополнето издание) од проф. Милан Илиевски,
14. Барање за издавање учебник од проф. д-р Милан Илиевски,
15. Барање за одобрување парични средства за службено патување во Р.
Бугарија.
Записник од 28.10.2008 година
1. Одлука за одобрување отсуство за учество на конференција во
Стопанска академија Д.А Ценов - Свиштов, Р. Бугарија на: асистент
Стеван Габер, асистент Борјан Ѓоргиев, помлад асистент Марија
Гогова и помлад асистент Емилија Митева,
2. Одлука за покривање на трошоците за учество на Меѓународна
конференција на асистент Стеван Габер, асистент Борјан Ѓоргиев,
помлад асистент Марија Гогова и помлад асистент Емилија Митева.
Записник од 18.11.2008 година
1. Одлука за избор на Маргарита Матлиевска за наставник од предметот
Менаџмент,
2. Одлука за избор на Владимир Калајџиев за помлад асистент по
предметот Менаџмент.
Записник од 17.12.2008 година
1. Одлука за избор на претставник на Универзитетски сенат како замена
за досегашниот член доц. д-р Круме Николоски, кој во моментот е
избран за продекан,
2. Одлука за избор на Рецензентска комисија за изготвување рецензија
за избор на помлад асистент/асистент по Конкурсот објавен на
27.11.2008 година по предметот Економетрија.
Записник од 21.1.2009 година
1. Одлука за предвремено прекинување на породилно отсуство на асс.
Оливера Трајковска,
2. Одлука за формирање Комисија за признавање на испити на
студенти кои се префрлуваат од други универзитети и факултети на
Економскиот факултет при УГД Штип,
3. Одлука за усвојување на Извештајот за едногодишно работење на
Економскиот факултет 2007/2008 година,
4. Одлука за усвојување на Иницијатива на катедрите: Менаџмент и
Економија за предвремен избор во звање вонреден професор на доц.
д-р Ристо Фотов,
5. Одлука за усвојување на рецензија за пријавените кандидати по
Конкурсот за асистент од областа економетрија,
6. Одлука за февруарска сесија,
7. Одлука за утврдување на број на студенти за 2009/2010 година.
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Записник од 3.3.2009 година
1. Одлука за распишување Конкурс за избор на насловен доцент по финансии и банкарство;
2. Одлука за распишување Конкурс за два асистента на финансии и банкарство;
3. Одлука за доверување на предмет - Финансиски менаџмент во здравствени институции за настава;
4. Одлука за доверување на предмет - Меѓународен монетарен и трговски
систем за настава;
5. Одлука за доверување на предмет - Здравствени информациони системи за настава;
6. Одлука за доверување на предмет – Меѓународни сметководствени
стандарди за настава;
7. Одлука за доверување на предмет - Економика на претпријатија за настава;
8. Одлука за доверување на предмет - Здравствена статистика и анализа
на податоци за настава;
9. Одлука за доверување на предмет - Економија на развојот за настава;
10. Одлука за Дисциплинска комисија;
11. Одлука за овластување на секретарот за претставки и поплаки.
Записник од 31.3.2009 година
1. Одлука за број на студенти во втор циклус на студии во трите
насоки: Здравствен менаџмент, Економија на Европска унија и МБА
менаџмент;
2. Одлука за избор на Рецензентска комисија за изготвување рецензија
за избор на насловен доцент од областа финансии и банкарство;
3. Одлука за избор на Рецензентска комисија за изготвување рецензија
за избор на двајца соработници во соработничко звање асистент од
областа финансии и банкарство;
4. Определување испитни термини за априлска продолжена сесија;
5. Одлука за финансирање на асистентот Борјан Ѓоргиев за студирање
во трет циклус на студии надвор од земјата;
6. Одлука за финансирање на асистентот Горан Миладинов за студирање
во трет циклус на студии надвор од земјата;
7. Одлука за финансирање на помлад асистент Марија Гогова за
студирање во трет циклус на студии надвор од земјата;
8. Одлука за финансирање на помлад асистент Емилија Митева за
студирање во трет циклус на студии надвор од земјата;
9. Одлука за финансирање на помлад асистент Дарко Лазаров за
студирање во трет циклус на студии надвор од земјата;
10. Одлука за формирање Комисија за начин на оценување на активност.
Записник од 23.4.2009 година
1. Одлука за прием на помлад асистент по Конкурсот објавен на
27.11.2008 година од областа економетрија,
2. Одлука за усвојување на рецензија за пријавените кандидати
по Конкурсот за насловно звање доцент од областа финансии и
банкарство,
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3. Одлука за распишување Конкурс за предвремен избор во звање
вонреден професор од областа финансии.
Записник од 18.5.2009 година
1. Одлука за избор на Рецензентска комисија по објавениот Конкурс за
предвремен избор во звање вонреден професор од областа финансии;
2. Одлука за избор на Рецензентска комисија по објавениот Конкурс за
наставник од областа на монетарна економија;
3. Одлука за избор на наставник во насловно звање доцент од областа
финансии и банкарство;
4. Одлука за усвојување на рецензијата по објавениот Конкурс за
соработник во соработничко звање асистент од областа финансии и
банкарство;
5. Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во насловно
звање доцент од областа микроекономија;
6. Одлука за финансирање трет циклус на студии за: м-р Оливера
Ѓоргиева Трајковска, м-р Стеван Габер и м-р Златко Бежовски.
Записник од 28.5.2009 година
1. Одлука за усвојување извештај на Рецензентска комисија по
Конкурсот за избор на наставник во сите звања во наставно-научната
област финансии;
2. Одлука за распишување Конкурс за двајца соработници
во
соработничко звање помлад асистент од наставно-научната област
финансии и банкарство;
3. Одлука за усвојување за учебник од проф. д-р Димитар Ефтимоски,
со наслов „Економски раст“ за предметот Економија на развој.
Записник од 12.6.2009 година
1. Одлука за усвојување на Извештај од Рецензентска комисија за избор
на наставник во наставно-научната област монетарна економија,
2. Одлука за распишување Конкурс за двајца соработници во
соработничко звање помлад асистент/асистент од наставно-научната
област меѓународна економија,
3. Одлука за распишување Конкурс за еден наставник во сите звања во
наставно-научната област сметководство.
Записник од 23.6.2009 година
1. Одлука за избор на Рецензентска комисија за наставник во насловно
звање доцент од наставно-научната област микроекономија;
2. Одлука за избор на Рецензентска комисија за соработник во соработничко звање помлад асистент од областа финансии и банкарство;
3. Одлука за избор на соработници за прием на документи и внесување на
податоци за пријавените кандидати за уписите во учебната 2009/2010
година на Економски факултет.
Записник од 10.7.2009 година
1. Одлука за усвојување Извештај на Рецензентска комисија по Конкурсот
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за избор на наставник во насловно звање од областа микроекономија;
2. Одлука за усвојување Извештај на Рецензентска комисија по
Конкурсот за избор на двајца соработници во соработничко звање
помлад асистент од областа финансии и банкарство;
3. Одлука за усвојување на нови студиски програми за насоките:
Здравствен менаџмент, Финансиски менаџмент и Меѓународна
економија;
4. Одлука за избор на Рецензентска комисија по објавениот Конкурс
за избор на наставник во сите звања од наставно-научната област
сметководство;
5. Одлука за избор на Рецензентска комисија по објавениот Конкурс за
избор двајца соработници во соработничко звање помлад асистент/
асистент од наставно-научната област меѓународна економија.
Записник од 13.8.2009 година
1. Одлука за избор на наставник во звање вонреден професор од област
финансии;
2. Одлука за избор на асистент од наставно-научната област финансии
и банкарство;
3. Одлука за усвојување на Реферат од објавениот Конкурс за избор на
двајца соработници во соработничко звање помлад асистент/асистент
од наставно научната област меѓународна економија;
4. Одлука за подготвување и издавање на квартално списание на
Економски факултет при УГД;
5. Одлука за избор на Уреднички одбор за квартално списание на
Економски факултет.
Записник од 2.9.2009 година
1. Одлука за избор на д-р Крсте Шајновски во наставно-научно звање
доцент, за наставно - научната област монетарна економија,
2. Одлука за ангажман на наставници и соработници во зимски семестар
2009/10 година,
3. Одлука за одобрување на студиски престој во Англија на м-р Борјан
Ѓоргиев,
4. Одлука за одобрување на студиски престој во Германија на м-р Стеван
Габер,
5. Одлука за одобрување отсуство на м-р Горан Миладинов заради
учество на XXVI-та Меѓународна конференција за населението, што
ќе се одржи во Маркеш, Мароко,
6. Одлука за ангажирање на 5 волонтери на Економски факултет при
УГД,
7. Одлука за избор на рецензенти за оценување на учебникот „Социјално
и здравствено осигурување“,
8. Одлука за разгледување на Правилникот на Економски факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип,
9. Одлука за плаќање на фактура за изработка на зборник на Економски
факултет.
Записник од 24.9.2009 година

441

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

1. Одлука за усвојување на Правилник на Економски факултет при
УГД – Штип;
2. Одлука за усвојување на рецензија за трудот од предметот Социјално
и здравствено осигурување од проф. д-р Јован Пејковски;
3. Одлука за избор на наставник во наставно звање доцент од областа
сметководство;
4. Одлука за избор на двајца соработници во соработничко звање помлад
асистент од областа финансии и банкарство;
5. Одлука за избор на двајца соработници во соработничко звање помлад
асистент/асистент од областа меѓународна економија;
6. Одлука за избор на раководител на катедра Менаџмент;
7. Одлука за избор на раководител на катедра Економија.
Записник од 9.10.2009 година
1. Одлука за одржување октомвриска сесија на Економски факултет
при УГД – Штип;
2. Одлука за проширување на квотата за II циклус студии на насоката
МБА менаџмент на Економски факултет при УГД – Штип;
3. Одлука за проширување на квотата за II циклус студии на насоката
Здравствен менаџмент на Економски факултет при УГД – Штип;
4. Одлука за проширување на квотата за II циклус студии на насоката
Економија на Европска унија на Економски факултет при УГД –
Штип;
5. Одлука за избор на Конкурсна комисија за запишување на студенти на
универзитетски академски (стручни) студии во втор циклус студии;
6. Одлука за доверување предмети за зимски семестар на Економски
факултет при УГД – Штип;
7. Одлука за усвојување Извештај за едногодишно работење на
Економски факултет при УГД – Штип;
8. Одлука за согласност за дополнителен ангажман за проф. д-р Милан
Илиески на Факултет за бизнис и економија – Скопје;
9. Одлука за ангажирање на проф. д-р Јован Пејковски од Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“ за зимски семестар на Економски факултет Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
10. Одлука за менторско организирање на втор циклус студии на
Економски факултет.
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XVI. 9. Машински факултет
Структура - број на вработени - наставници, соработници и
административен кадар
Ред.
бр.
1
2
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Презиме и име

Звање

Панов Зоран
Симеонов Симеон
Тасевски Ангел
Цветков Славчо
Соврески Златко
Андоновиќ Владан
Димитров Сашко
Ристова Емилија
Стефановска Љубица
Милев Сашко
Атанасова Сашка
Ема Радосављевиќ
Миланов Сашко
Панда Ангелова

Вон. професор
Доцент
Доцент
Асистент
Асистент
Асистент
Пом. асистент
Пом. асистент
Лаборант
Лаборант
Тех. секретар
Секретар
Домаќин
Хигиеничар

Пост. раб.
однос
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Договор

ОРГАНИЗАЦИОНА  ПОСТАВЕНОСТ НА
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Дел од Кампус 2
•
•
•

КАТЕДРА ЗА ИНДУСТРИСКИ ИНЖЕНЕРИНГ
КАТЕДРА ЗА ГРАДЕЖНА И РУДАРСКА МЕХАНИЗАЦИЈА
КАТЕДРА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА
ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИТЕ СЕДНИЦИ НА
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ

Прва конститутивна седница на Наставно - научен совет
Одржана на 14.11.2008 год.
Записник 0210-1585/9;16.11.2008
Дневен ред 0210-1585/1;12.11.2008
Одлуки
–– Одлуки за ангажирање наставници по предмети за прв и трет семестар
на Машински факултет
–– Одлука за вршење на настава и одржување на испити по предметот
Графика и дизајн за сите категории студенти;
–– Одлука за вршење на настава и одржување на испити по предметот
Машински елементи за сите категории студенти;
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–– Одлука за вршење на настава и одржување на испити по предметот
Техничка механика I за сите категории студенти;
–– Одлука за вршење на настава и одржување на испити по предметот
Јакост на материјали за сите категории студенти;
–– Одлука за вршење на настава и одржување на испити по предметот
Машински материјали за сите категории студенти;
–– Одлука за вршење на настава и одржување на испити по предметот
Механика на флуидите за сите категории студенти;
–– Одлука за вршење на настава и одржување на испити по предметот
Термодинамика за сите категории студенти;
–– Одлука за вршење на настава и одржување на испити по предметот
Спојување на материјалите за сите категории студенти;
–– Одлука за вршење на настава и одржување на испити по предметот
Математика I и II за сите категории студенти;
–– Одлука за вршење на настава и одржување на испити по предметот
Физика I и II за сите категории студенти;
–– Одлука за распишување на Конкурс за избор на двајца асистенти.

––
––
––
––

Втора редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 21. 11. 2008 год.
Записник 0210-1585/18;15.12.2008
Дневен ред
Одлуки
Одлука за потврдување на промените во Наставниот план за прва и
втора година;
Одлука за ангажирање на наставници и соработници;
Одлука за избор на претставници на Машинскиот факултет во
Универзитетски сенат;
Одлука за одобрување на службено патување на д-р Зоран Панов.

Трета редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 15. 12. 2008 год.
Записник 0210-1585/22;24.12.2008
Дневен ред 0210-1585/19;11.12.2008
Одлуки
Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на двајца
асистенти за наставно - научната област производно машинство во
следниов состав:
1. доц. д-р Ангел Тасевски - претседател
2. доц. д-р Симеон Симеонов - член
3. вон. проф. д-р Зоран Панов - член
Четврта редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 24. 12. 2008 год.
Записник 2702-32/2;10.02.2009
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Дневен ред 0210-1585/23;19.12.2008
Одлуки
–– Предлог-одлука за избор на раководен орган - декан на Машинскиот
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
–– Вон. проф. д-р Зоран Панов

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Петта редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 10. 2. 2009 год.
Записник 2702-32/3;19.02.2009
Дневен ред
2702-32/1;06.02.2009
Одлуки
Одлука за избор на секретар на Машинскиот факултет;
Ема Радосављевиќ, дипломиран правник.
Одлука за формирање на Дисциплинска комисија за разгледување на
дисциплинските прекршоци на студентите запишани на Факултетот.
Членови:
Доц. д-р Ангел Тасевски, претседател
Асс. м-р Славчо Цветков, член,
Симевски Влатко, студент, член
И членови како замена за претходно наведените,
Доц. д-р Симеон Симеонов, член
Асс. м-р Сашко Димитров, член
Петровски Ванчо, студент. член
Одлука за одобрување на Барањето за платено отсуство на асс. м-р
Златко Соврески;
Одлука за одобрување на Барањето за платено отсуство на вон.
проф. д-р Зоран Панов.

Шеста редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 19. 2. 2009 год.
Записник 2702-33/2;09.03.2009
Дневен ред
2702-33/1;17.02.2009
Одлуки
–– Одлука за организирање на дисперзирани студии на Машинскиот
факултет во Штип;
–– Предлог - одлука за утврдување на бројот на студенти кои ќе се
запишат во прва година на Машинскиот факултет во учебната
2009/2010 год.;
–– Одлука за формирање на Комисија за изработка на Елаборат за
набавка на средства неопходни за опремување на лабораторија.
Седма редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 9. 3. 2009 год.
Записник 2702-33/2;26.08.2009
Дневен ред
2702-34/1;09.03.2009
Одлуки
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–– Одлука за прифаќање на Предлог-заклучокот на Рецензентската
комисија, објавен во рефератот од 2.2.2009 година во Универзитетскиот
билтен бр.15 на стр.8, дека пријавените кандидати по Конкурсот од
27.11.2008 во дневниот весник „Дневник“ за избор на соработник
во звање помлад асистент/асистент за наставно-научната област
производно машинство не ги исполнуваат предвидените услови за
избор во соодветното соработничко звање, односно истите немаат
завршен втор циклус на универзитетски (академски) студии.
–– Одлука за назначување на лице овластено за постапување по
претставки и предлози.
Осма редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 1. 4. 2009 год.
Записник 2702-36/2;26.08.2009
Дневен ред 2702-36/1;30.03.2009
Одлуки
–– Одлука за дополнување на Студиската програма на Машинскиот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип

––
––
––
––

––
1.
2.
3.
––
––

Деветта редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 14. 4. 2009 год.
Записник 2702-37/2;26.08.2009
Дневен ред 2702-37/1;13.04.2009
Одлуки
Одлука за избор на продекан за настава.
Одлука за утврдување на потреба за избор на наставници и
соработници.
Одлука за изработка на Информатор за наставни планови и програми
според темплејтот на Универзитетот;
Одлука за формирање на катедри на Машинскиот факултет.
Десетта редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 19. 5. 2009 год.
Записник 2702-39/2;26.08.2009
Дневен ред 2702-39/1;18.05.2009
Одлуки
Одлука за формирање Рецензентска комисија со следниов состав:
доц. д-р Ангел Тасевски, претседател
доц. д-р Симеон Симеонов, член
вон. проф. д-р Зоран Панов, член.
Предлог-одлука за изработка на функционална шема на Машински
факултет, Виница.
Предлог-одлука за изработка на Наставен план од областа на
сообраќајно иженерство.
Единаесетта редовна седница на Наставно - научниот совет
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––
––
––
––
––

Одржана на 9. 6. 2009 год.
Записник 2702-40/2;26.08.2009
Дневен ред 2702-40/1;09.056.2009
Одлуки
Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Зоран Панов во
Словенија,
Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Зоран Панов во
Белград,
Одлука за усвојување на структурната организација на Машинскиот
факултет,
Одлука за формирање на Комисија за упис на студенти на Машински
факултет,
Одлука за набавка на стручна литература за потребите на Машински
факултет.

Дванаесетта  редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 8. 7. 2009 год.
Записник 2702-44/2;26.08.2009
Дневен ред 2702-44/1;08.07.2009
Одлуки
–– Одлука за измена и дополнување на Студиската програма на прв
циклус на универзитетски (академски) студии на Машинскиот
факултет.
–– Предлог - одлука за избор на раководител на Катедрата за индустриски
инженеринг при Машинскиот факултет, доц. д-р Ангел Тасевски.
Тринаесетта  редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 26. 8. 2009 год.
Записник 2702-46/2;04.09.2009
Дневен ред 2702-46/1;24.08.2009
Одлуки
–– Одлука за распишување на Конкурс за избор на 5 волонтери за
наставно-научната област машинство и технички науки за потребите
на машинството на Машински факултет,
–– Одлука за покривање на наставата за прва и втора студиска програма
во учебната 2009/2010 година на Машински факултет,
–– Предлог–одлука за утврдување и потреба за избор на наставници и
соработници.
Четиринаесетта  редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 4.9.2009 год.
Записник 2702-47/2;29.09.2009
Дневен ред 2702-47/1;04.09.2009
Одлуки
–– Одлука за избор на помлад асистент на м-р Владан Андоновиќ
–– Одлука за избор на помлад асистент на м-р Емилија Ристова
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–– Одлука за одобрување на отсуство
–– Одлука за одобрување на отсуство
Петнаесетта  редовна седница на Наставно - научниот совет
Одржана на 29.9.2009 год.
Записник 2702-48/2;
Дневен ред 2702-48/1;29.09.2009
Одлуки
–– Одлука за усвојување на Годишен извештај за учебната 2008/2009
година на Машински факултет,
–– Одлука за усвојување на Нацрт-правилник на Машински факултет,
–– Одлука за избор на секретар на Машински факултет.

Февруарска сесија
Математика 1
Англиски 1
Машински материјали
Априлска сесија
Математика 2
Јунска сесија
Техничка механика 2
Математика 2
Англиски 2
Техничка механика 1
Испитување на
материјалите
Индивидуална работа
Септемвриска сесија
Руски јазик
Информатика
Математика 1
Машински материјали
Англиски јазик 1
Англиски јазик 2
Техничка механика 2
Графика и дизајн
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Техничка механика 1
Машински материјали
Индивидуална работа
Испитување на
материјалите
Индивидуална работа
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1

8
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ТЕХНИЧКА   ОПРЕМЕНОСТ
Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8

Опрема
Тип
Персонални компјутери
Персонални компјутери
Преносни компјутери - лаптопи
Преносен компјутер - лаптоп
Fujitsu - Siemens
LCD проектор
Принтер
Фотокопир
IP телефони
CISCO

Намена
Кабинети
Инфор. кабинет
Предавања
Администрација
Предавања
Администрација
Администрација
Администрација

Број
12
15
2
1
2
1
1
12

ПРОСТОРНИ УСЛОВИ  
За изведување на студиската програма се обезбедени минималните
инфраструктурните параметри, просторни, техничко-технолошки,
лабораториски и други ресурси кои се неопходни за реализација на
наставата.
Вкупна бруто површина
Р.б.
1.
8.
9.

Просторија

Бр. на
места

ознака
Училница 1
У1
60
Училница 2
У2
40
Кабинет по
И1
20
информатика
Вкупен број места
Вкупна нето површина

м2

Каде се наоѓа просторијата

Административна зграда
на „Агробар“ - Виница

 ИЗДАВАЧКА  ДЕЈНОСТ
Предметите од Студиската програма се покриени со соодветни учебници,
скрипти и авторизирани предавања, кои се во согласност со Правилникот
за остварување на издавачка дејност во рамките на Универзитетот „Гоце
Делчев“ - Штип и истите се доставуваат до постоечките универзитетски
книжарници.
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НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА  РАБОТА
1. ПАНОВ, Зоран, Техноекономска студија за цена на чинење на
ископан и утоварен јаглен (јаловина) од рудник „Брод – Гнеотино“
– Битола, Штип, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, ФПТН, 2009,
74 стр., 5 граф. прилози, (раководител на проектот)
2. PANOV, Zoran, Underground coal exploitation bt the Velenje Mining
Method in the Republic of Macedonia, Bilateral Macedonian – Slovenian
scientific project, 2007-2008, Final report, 2009 (project leader)
ОБЈАВЕНИ   ТРУДОВИ
1. JEROMEL, Gregor, LIKAR, Jakob, Panov, Zoran. Prostorska analiza napetostnih in deformacijskih polj območja odkopavanja premoga;
Zbornik Strokovnega posvetovanja rudarjev in geotehnologov ob 41.
Skoku čez kožo, Ljubljana, 03. april 2009. Ljubljana: Slovensko rudarsko
društvo inženirjev in tehnikov - SRDIT, 2009, str. 8
2. PANOV, Zoran, Promotion for Underground Coal Gassification How Basic Clean Technology for Production of Energy, ME – Mining Energetic
’08, 2nd IS ME-08, Tara, 2008, vol. 2.
3. ПАНОВ, З., Иванова – Шијакова, Т., Каракашев, Д., Геотехнички
аспекти на подземната експлоатација на архитектонско –
градежен камен, II стручно советување со меѓународно учество,
ПОДЕКС’08, „Технологија на подземна експлоатација на минерални
суровини”, М. Каменица, 2008
4. PANOV, Zoran, Standardization by exploitation and processing of dimension stone in Republic of Macedonia, Magazine Stone, Kragujevac,
2008, vol. 3
НОВИ  ИЗБОРИ  НА  НАСТАВНИЧКИ  И  
СОРАБОТНИЧКИ  КАДАР
Наставно - научниот совет на седницата одржана на 4. 9. 2009 год. ги
избра во сорабитничко звање – асистент м-р Владан Андоновиќ и помлад
асистент м-р Емилија Ристова.
ДРУГИ  АКТИВНОСТИ
•
•

Водење  на  книга  за  посета на странци
Патувања  на  вработените  во  странство

Проф. д-р Зоран Панов
Место на патување: Љубљана, Словенија
Институција која се посетува: Факултет за природни науки и
инженерство при Универзитетот во Љубљана и Факултет за машинство
при Универзитетот во Љубљана.
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Датум на патување (од-до): 22. 6. 2009 – 24. 6. 2009 год.
Цел на патувањето: посета на Факултетот за природни науки и
инженерство во Љубљана, со цел донесување на заклучоци за претходниот
билатерален проект и планирање за понатамошна научна и стручна
соработка.
Состанок во деканатот на Факултетот за машинство, со цел
започнување на иницијатива за соработка помеѓу Машинскиот факултет
во Виница и Факултетот за машинство од Љубљана.
Место на патување: Белград, Србија
Институција која се посетува: OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development, Србија
Датум на патување (од-до): 19. 6. 2009 – 20. 6. 2009 год.
Цел на патувањето: присуство на Меѓународна конференција во
организација на OECD со наслов: DEVELOPING AND PROMOTING THE
AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE WESTERN BALKANS.
Краток опис на активностите: на конференцијата се разгледаа темите:
–– профил на моменталната состојба со автомобилската индустрија во
државите на Западен Балкан,
–– плановите на концерните: FIAT, MAGNA (OPEL) и др. за влез во овој
регион,
–– организација на Supply Chain менаџмент,
–– можност за развој на технолошки паркови.
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XVI.10. Електротехнички факултет
1. Структура 
(број на вработени наставници, соработници и административен кадар)
Наставници
Р.
б.
1.
2.

Лични податоци
Презиме, средно име,
Звање
име
Рендевски Јован
Вонреден
Стојан
професор
Вонреден
Дамбов Ристо
професор

Датум на
избор

Работен статус
Постојан
По договор
р.о.

2008

√

2007

√

Соработници и лаборанти
Р.
б.
1.
2.
3.

Лични податоци
Презиме, средно име,
Звање
име
Мојсоска Димитар
Асистент
Наташа
Чому Спиро
Асистент
Константин
Стефанов Ѓорѓи Гоце Асистент

2008

√

2009

√

2009

√

Администрација

1.

Лични податоци
Презиме, средно име,
Звање
име
Свиркова Даниела
Секретар

3.

Јаворка Атанасова

Р.
б.
2.

Снежана Ангелова

Волонтери
Р.
б.
1.
2.
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Работен статус
Постојан
По договор
р.о.

Датум на
избор

Хигиеничарка

Хигиеничарка

Лични податоци
Презиме, средно име,
Звање
име
Дипл.инженер по
Кукушева Маја
електротехника
Дипл.инженер по
Дединец Александар
електротехника

Работен статус
Постојан
По договор
р.о.
√
√

√
Работен статус
Постојан
По договор
р.о.
√
√
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Организациона поставеност на 
Електротехничкиот факултет
На Факултетот ги има следните наставно - научни и организациони
единици: три катедри, две лаборатории, проектна канцеларија и библиотека.
Факултетот е организиран од следниве катедри, и тоа:
–– Катедра за електрични мерења и стандарди,
–– Катедра за индустриска електроника и автоматика,
–– Катедра за индустриски процесни компјутери.
Катедрата за електрични мерења и стандарди е форма на
организирање на наставната, научноистражувачката, применувачката,
односно апликативната работа на Факултетот во областите на мерната
техника, електричните мерења, стандардите и стандардизацијата и
електротехничките материјали.
Катедрата за индустриска електроника и автоматика е форма
на организирање на наставната, научноистражувачката, применувачката,
односно апликативната работа на Факултетот во областите на
електрониката, индустриската електроника, системите за автоматско
управување, телекомуникациите.
Катедрата за индустриски процесни компјутери е форма на
организирање на наставната, научноистражувачката, применувачката,
односно апликативната работа на Факултетот во областите на
компјутеризацијата на индустриски процеси, пренос и обработка на
информации и програмирање.
Факултетот е организиран од следните лаборатории за изведување на
научноистражувачка и апликативна дејност:
–– Лабораторија за развој на нови производи и технолошки процеси,
–– Лабораторија за електрични мерења и карактеризација на материјали.
Во рамките на Факултетот е организирана Проектна канцеларија која
врши:
–– планирање, изработка на техничка документација, изработка на
прототип на производ или технолошки процеси, програмирање на
софтвер, изработка на физибилити студии и елаборати, истражување
на потребите на стопански субјекти за заеднички апликативни и
развојни истражувања со Факултетот;
–– развој и примена на најсовремени техники и програми во образованието;
–– развој и примена на програми за доживотно учење и учење од далечина;
–– тесна соработка со институции и организации како и претставници
на разни групи од локално, регионално, домашно и меѓународно
ниво и други активности дефинирани од Факултетот, односно од
Универзитетот.
Библиотеката на Факултетот учествува и дава свој придонос во
креирањето на политиката на библиотечното работење во рамките на
интегрираниот библиотечен систем на Универзитетот.
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Извештај за одржаните седници на наставнонаучниот совет
Прва конститутивна седница на Наставно - научниот совет одржана
на 13/11/2008
•
•
•

Дневен ред
Разледување на програмата и покриеноста на наставата
Прифаќање на избор на претставници на студентите во Наставно –
научниот совет
Разно

Одлуки   
–– Одлука за покриеност на наставата за првата студиска година во
академската 2008/09 година,
–– Одлука за утврдување потреба за избор на наставници и соработници,
–– Одлука за распоредување на наставници по наставни предмети,
–– Одлука за определување на соработник по наставен предмет,
–– Одлука за ангажирање на наставници за наставни предмети во областа
на електротехниката,
–– Одлука за модификација на Студиската програма на Електротехнички
факултет,
–– Одлука за измена и дополнување за прифаќање на избор на
претставници на студентите во Наставно – научниот совет на
Електротехнички факултет.
Втора редовна седница одржана на 27/11/2008 година
•
•
•
•

Дневен ред
Усвојување на Записникот од одржаната прва седница на Наставно –
научниот совет на Електротехнички факултет
Донесување Одлука за определување на наставници по наставни
предмети,
Избор на член во Универзитетскиот сенат,
Разно.

Одлуки
Одлука за определување на професори по наставни предмети,
Одлука за ангажирање на професори по наставни предмети,
Одлука за избор на член во Универзитетскиот сенат,
Одлука за прифаќање на барање за признавање на испити од ПМФ на
студент од Електротехничкиот факултет,
–– Одлука за набавка на стручна литература за потребите на Електротехничкиот факултет.
––
––
––
––

454

Годишен извештај

Трета редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на  
11/12/2008 година
•
•
•
•

Дневен ред
Усвојување на Записникот од одржаната втора седница на Наставно
– научниот совет на Електротехнички факултет.
Формирање на Рецензентска комисија по конкурс од 27.11.2008,
Формирање на група за изработка на план за популаризација
на студиите на Електротехничкиот факултет и стратегија за
запишување на поголем број на студенти,
Разно.

Одлуки
–– Одлука за формирање на Рецензентска комисија по конкурс од
27.11.2008,
–– Одлука за формирање на група за изработка на план за популаризација
на студиите на Електротехничкиот факултет и стратегија за
запишување на поголем број на студенти.
Четврта редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на  25.12.2008 година
Дневен ред
Усвојување на Записникот од одржаната трета седница на Наставно
– научниот совет на Електротехнички факултет.
• Предлагање и утврдување на кандидат, односно кандидати за избор на
декан на Електротехничкиот факултет,
• Разно.
Одлуки
–– Предлог-одлука за декан на Електротехнички факултет.
•

Петта  редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на  
12/2/2009 година
•
•
•
•
•

Дневен ред
Усвојување на Записникот од одржаната четврта седница на Наставно
– научниот совет на Електротехнички факултет.
Избор на секретар на Електротехнички факултет,
Донесување на одлука за формирање на Дисциплинска комисија за
разгледување на дисциплински прекршоци на студентите,
Донесување на Предлог-одлука за утврдување на студенти за
запишување во прва година на дисперзираниот модул Животна
средина во состав на Електротехничкиот факултет,
Донесување на Одлука за предлагање на број на студенти за
запишување во прва година на Електротехнички факултет на прв
циклус на студии во академската 2009/10 година.
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Одлуки
–– Одлука за избор на секретар на Електротехнички факултет,
–– Одлука за формирање на Дисциплинска комисија за разгледување на
дисциплински прекршоци на студентите,
–– Донесена е Предлог- длука за утврдување на студенти за запишување
во прва година на дисперзираниот модул Животна средина во состав
на Електротехничкиот факултет,
–– Донесена е Предлог-одлука за определување на број на студенти за
запишување во прва година на Електротехнички факултет на прв
циклус на студии во академската 2009/10 година.
Шеста редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на  
5/3/2009 година
•
•
•
•

Дневен ред
Усвојување на Записникот од петтата редовна седница на Наставно
научниот совет на на Електротехнички факултет.
Донесување на Одлука за избор на соработник-асистент за група
предмети од електротехника на Електротехничкиот факултет,
Донесување на Одлука за избор на областено лице кое што ќе
одговара по преставки и поплаки,
Разно.

Одлуки:
–– Одлука за избор на соработник-асистент за група предмети од
електротехника на Електротехничкиот факултет,
–– Одлука за избор на областено лице кое што ќе одговара по преставки
и поплаки,
–– Одлука за платено отсуство на м-р Наташа Мојсовска за престој во
Бугарија.
Седма редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на  
30/3/2009година
•
•
•

Дневен ред
Усвојување на Записникот од шеста редовна седница на Наставно научниот совет на на Електротехнички факултет.
Утврдување на листа на кандидати-докторанди за добивање на
стипдендија од Фондот на Универзитетот,
Разно.

Одлуки
–– Не е утврдена листа бидејќи нема интерес.
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Осма редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
15/4/2009  година
•
•
•
•
•
•

Дневен ред
Усвојување на Записникот од седма редовна седница на Наставно научниот совет на на Електротехнички факултет.
Одлука за покренување постапка за распишување Конкурс за избор
на наставници во сите звања, соработници и лаборанти,
Прифаќање на избор на претставници на студенти за учество на
Електријада 2009,
Донесување на одлука за набавка на стручна литература за потребите
на Електротехнички факултет,
Донесување на одлука за назначување на координатор на ТЕМПУС
проект,
Разно.

Одлуки:
–– Одлука за покренување постапка за распишување Конкурс за избор
на наставници во сите звања, соработници и лаборанти,
–– Одлука за прифаќање на избор на претставници на студенти за
учество на Електријада 2009,
–– Одлука за набавка на стручна литература за потребите на
Електротехнички факултет,
–– Одлука за назначување на координатор на ТЕМПУС проект.
Деветтата  редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на  29/4/2009 година
•
•
•

Дневен ред
Усвојување на Записникот од осмата редовна седница на Наставно научниот совет на на Електротехнички факултет.
Донесување на Одлука за усвојување на предметните програми
за сите предмети од студиската програма Системи на автоматско
управување на Електротехнички факултет,
Разно.

Одлуки:
–– Одлука за усвојување на предметните програми за сите предмети
од студиската програма Системи на автоматско управување на
Електротехнички факултет.
Десеттата редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на  1/6/2009 година
•

Дневен ред
Усвојување на Записникот од деветтата редовна седница на
Наставно - научниот совет на на Електротехнички факултет.

457

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

•
•
•

Донесување на Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р
Ристо Дамбов,
Донесување на Одлука за покривање на наставата за прва и
втора студиска година во академската 2009/2010 година на на
Електротехнички факултет,
Разно.

Одлуки:
–– Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Ристо Дамбов,
–– Одлука за покривање на наставата за прва и втора студиска година
во академската 2009/2010 година на на Електротехнички факултет.
Единаесеттата  редовна седница на Наставно-научниот совет
одржана на  9/7/2009 година
Дневен ред
Усвојување на Записникот од десеттата редовна седница на
Наставно - научниот совет на Електротехнички факултет.
• Донесување на Одлука за измена и дополнување на Студиската
програма на прв циклус на универзитетски (академски) студии на
Електротехнички факултет,
• Донесување на Одлука за формирање на Комисија за упис на
студенти на Електротехнички факултет,
• Донесување на Одлука за преминување помеѓу студиските програми
по поднесеното барање од група студенти,
• Разно.
Одлуки:
–– Одлука за измена и дополнување на Студиската програма на прв
циклус на универзитетски (академски) студии на Електротехнички
факултет,
–– Одлука за формирање на Комисија за упис на студенти на
Електротехнички факултет,
–– Одлука за преминување помеѓу студиските програми по поднесеното
барање од група студенти.
•

Дванаестата  редовна седница на Наставно-научниот совет
одржана на  25/8/2009 година
•
•
•
•
•
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Дневен ред
Усвојување на Записникот од единаесеттата редовна седница на
Наставно - научниот совет на Електротехнички факултет.
Распоред на вработените по предмети во зимскиот семестар,
Распишување на Конкурс за наставници, соработници и лаборанти
на Електротехнички факултет,
Донесување на Предлог-одлука за потреба на 2 волонтери,
Разгледување на барања од студенти,

Годишен извештај

•
•

Донесување на Одлука за одобрување на отсуство на м-р
Константин Чому,
Разно.

Одлуки:
–– Одлука за распоред на ангажираност на вработените по предмети во
зимскиот семестар,
–– Одлука за распишување на Конкурс за наставници, соработници и
лаборанти на Електротехнички факултет,
–– Предлог-одлука за потреба на 2 волонтери,
–– Одлуки по барања од студенти,
–– Одлука за одобрување на отсуство на м-р Константин Чому.
Тринаесета редовна седница на Наставно-научниот совет
одржана на  10/9/2009 година
•
•
•
•
•
•

Дневен ред
Усвојување на Записникот од дванаесетта редовна седница на
Наставно - научниот совет на Електротехнички факултет.
Разгледување на документацијата по објавен Конкурс во дневниот
печат од 28.8.2009,
Формирање на Рецензентска комисија,
Барање од професори и студенти,
Распоред за предавања и вежби во зимскиот семестар,
Разно.

Одлуки:
–– Одлука за формирање на Рецензентска комисија по објавен Конкурс
во дневниот печат од 28.8.2009,
–– Одлуки за отсуство на проф. д-р Стојан Здравев, проф. д-р Стојан
Рендевски, проф. д-р Ристо Дамбов, м-р Константин Чому, м-р
Наташа Мојсовска и м-р Гоце Стефанов.
Четиринаесетта   редовна седница на Наставно-научниот совет
одржана на  16/10/2009 година
•
•
––
––
––
––
––
––

Дневен ред
Усвојување на Записникот од 13-та редовна седница одржана на
10.9.2009 година.
Утврдување на состав на членовите на ННС на ЕТФ.
проф. д-р Стојан Рендевски, вонреден професор, ЕТФ, в.д. декан
проф. .д-р Ристо Дамбов, вонреден професор, ЕТФ
асис. м-р Наташа Мојсовска, асистент на ЕТФ
асис.м-р Гоце Стефанов, асистент на ЕТФ
асис. м-р Константин Чому, асистент на ЕТФ
проф. д-р Тодор Делипетров, редовен професор, ФПТН, надворешен
член
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–– проф. д-р Владо Гичев, вонреден професор, ФИ, надворешен член
–– 10% од вкупниот број на членови (од 6 члена на ННС) од редот на
студентите.
• Поканување на д-р Георги Николов Радуле за склучување на договор
со УГД за визитинг професор на ЕТФ за наставна ангажираност од
областа системи за автоматско управување.
• Одлука за ангажирање на академик проф. д-р Дончо Димовски од
ПМФ Скопје за предметите Математика 1 (прв семестар, 2+2+1) и
Линеарни трансформации (трет семестар, 1+1+1).
• Одлука за додаток на плата на м-р Гоце Стефанов, асистент на ЕТФ
заради вршење задачи на домар, клучар, техничко лице за одржување,
мали поправки и др.,
• Барања од студенти за признавање на кредити од други факултети
при УГД и други универзитети,
• Други барања на студенти,
• Извештаи од реализирани отсуства,
• Барања за отсуства,
• Барање до ректорат на УГД за покривање на патни трошоци за
патување на м-р Гоце Стефанов, асистент на ЕТФ, Сашо Коруновски
и Гоце Богатинов (Ректорат на УГД) во Германија за обуки во
фирмата Ден и Сон за инсталација и тестирање на инсталации за
пренапонска заштита,
• Одлука за формирање на контакт група за организирање на група на
студенти за учество на Електријада 2010,
• Одлука за формирање на Комисија за изготвување план за работа со
талентирани студенти (со просек над 8,00) и план за работа со слаби
студенти,
• Одлука за набавка на литература според предметни програми,
• Одлука за покренување постапка за набавка на службено возило за
ЕТФ од Агенција за управување со отуѓен имот на РМ,
• Одлука за формирање работна група за истражување на потребата на
стопански субјекти за работа на развојно-апликативни проекти,
• Одлука за формиање на Комисија за изготвување на нова студиска
програма по електроенергетика,
• Одлука за формирање Комисија за организирање на диверзифицирани
научни и стручни предавања за студентите на ЕТФ и јавноста во
Радовиш со учество на реномирани предавачи од земјата и странство,
• Усвојување План за издавачка дејност на ЕТФ за 2010,
• Усвојување на Предлогот-правилник за организација и работење
на Електротехничкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
- Штип,
• Информации,
• Разно.
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Одлуки:
–– Предлог-одлука за поканување на д-р Георги Николов Радуле, за
склучување на договор со УГД за визитинг професор на ЕТФ за
наставна ангажираност од областа системи за автоматско управување,
–– Предлог-одлука за ангажирање на академик проф. д-р Дончо Димовски
од ПМФ Скопје за предметите Математика 1 (прв семестар, 2+2+1) и
Линеарни трансформации (трет семестар, 1+1+1),
–– Предлог-одлука за додаток на плата на м-р Гоце Стефанов, асистент
на ЕТФ заради вршење задачи на домар, клучар, техничко лице за
одржување, мали поправки и др.,
–– Одлуки по барања од студенти за признавање на кредити од други
факултети при УГД и други универзитети,
–– Одлука за усвојување на извештаи од реализирани отсуства,
–– Одлуки за отсуства,
–– Предлог-одлука за покривање на патни трошоци за патување на м-р
Гоце Стефанов, асистент на ЕТФ, Костадин Здравев, студент, Сашо
Коруновски и Гоце Богатинов во Германија за обуки во фирмата
Ден и Сон за инсталација и тестирање на инсталации за пренапонска
заштита,
–– Одлука за формирање на контакт група за организирање на група на
студенти за учество на Електријада 2010,
–– Одлука за формирање на Комисија за изготвување план за работа со
талентирани студенти (со просек над 8,00) и план за работа со слаби
студенти,
–– Одлука за набавка на литература според предметни програми,
–– Предлог-одлука за покренување постапка за набавка на службено
возило за ЕТФ од Агенција за управување со отуѓен имот на РМ,
–– Одлука за формирање работна група за истражување на потребата на
стопански субјекти за работа на развојно-апликативни проекти,
–– Одлука за формирање на Комисија за изготвување на нова студиска
програма по електроенергетика,
–– Одлука за формирање Комисија за организирање на диверзифицирани
научни и стручни предавања за студентите на ЕТФ и јавноста
во Радовиш со учество на реномирани предавачи од земјата и во
странство,
–– Одлука за усвојување План за издавачка дејност на ЕТФ за 2010,
–– Одлука за усвојување на Предлог-правилник за организација и
работење на Електротехничкиот факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип.
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4. Постигнати резултати на студентите по
одделни предмети
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Математика 1
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%
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Априлска сесија
Математика 1
Физика 1
Информатика
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9

Вкупно
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6

Февруарска сесија
Математика 1
Физика 1
Информатика
Електротехника
Странски јазик 1
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Електроника
Странски јазик 1
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Во втората година од студиите на Студиската програма по системи
на автоматско управување преминаа сите студенти запишани во првата
година од студиите.
5. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ НА ФАКУЛТЕТОТ
Р.бр. Опрема

Тип

1.

Персонални компјутери

Fujitsu-Siemens

2.

Персонални компјутери

Hailer

4.

Преносни компјутери

5.
6.
7.
8.
9.

Преносни компјутери
Киоск- интернет компјутери
Принтери
Xerox 3428
Принтер/форокопир/скенер Xerox 4150
LCD проектори преносни
Optoma 727

Fujitsu-Siemens
HP 6710b

Намена
Кабинет на
наставници и
соработници
Компјутерска
лабораторија

Количина
7
25

Настава

1

Настава
Студенти
Настава
Администрација
Настава

1
2
1
1
1
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10.
11.
12.
13.

LCD проектори, монтирани
IP телефони
Грејни панели 2,0 kW
Грејни панели 1,5 kW

Acer
Cisco
Atlantic
Atlantic

Настава
Администрација
Администрација
Настава

1
6
2
34

6. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
За изведување на наставата во двете студиски години на Студиската
програма по системи на автоматско управување на Факултетот во
академската 2009/2010 година се обезбедени минимални инфраструктурни
услови, и тоа:
–– две училници, секоја со површина од 42 м2, со вкупно 90 места (76
столчиња);
–– една компјутерска лабораторија со површина 42 м2 и 26 места (24
столчиња тапацирани);
–– една лабораторија за изведување лабораториски вежби по група на
предмети (неопремена) со површина 42 м2 и 25 места;
–– една библиотека со површина 42 м2 и 45 места (25 столчиња);
–– една сервер соба со површина од 20 м2.
Покрај тоа, на Факултетот постојат две административни простории,
и тоа:
–– Канцеларија на технички секретар со површина 16 м2 и 1 место за
седење;
–– Канцеларија на декан со површина 26 м2 и 8 места.
Загревањето на просториите е решено со грејни ѕидни плочи тип
Atlantic – 34 плочи од 1,5 kW и 2 плочи од 2 kW.
Тековна проблематика
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Потребни се мали поправки на инвентарот.
Потребна е уште една огласна витрина.
Потребно е обезбедување на објектот.
Потребни се поправки во тоалетите на Факултетот.
Потребно е опремување со соодветен број на маси и столчиња во
компјутерската лабораторија.
Потребна се уште две табли во училниците и соодветен број на
столчиња и клупи.
Потребни се подвижни скалила за одржување хигиена на високите
делови од објектот и инвентарот.
Потребни се уште некои од нужните средства за одржување
хигиена.
Потребен е лимен орман со заклучување за чување на студентски
досиеја.
Потребно е уште едно платно за проектирање.

Годишен извештај

11. Потребен е плакар за хигиеничарките.
12. Потребни се уште 16 компактни столчиња во ходниците на објектот
на Факултетот.
13. Потребно е преуредување на сервер собата за работно место за
референт за студентски прашања.
7. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
Досега, преку реализирање на издавачка програма на Универзитетот
не се издадени учебници, прирачници и други изданија за настава.
Со ангажман на проф. д-р Стојан Рендевски и со помош на Центарот за
издавачка дејност, во април 2009 година се подготвени флаери (брошури)
во количина од 1.000 парчиња и постери во количина од 20 парчиња кои
се дистрибуирани меѓу учениците од средните училишта од регионот. при
посета од страна на групата од Факултетот за популаризација на студиите
на Факултетот.
8. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
Во извештајниот период, наставниците и соработниците од Факултетот
објавија еден научен труд во странско списание со импакт фактор и
учествуваа на повеќе научни конференции и симпозиуми во земјата и во
странство, каде презентираа трудови.
Проф. д-р Стојан Рендевски, во соработка со Државниот универзитет
во Тетово, два други универзитети во Албанија и Универзитетот во Лајпциг,
Германија, се вклучи во подготовка на ТЕМПУС проект со наслов “Regional
Materials Science Undergraduate Study Programme” водена од Универзитетот
во Лајпциг, и со дозвола од ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев” за
партнерство во прoeктот беше пријавен на објавениот повик за аплицирање
на Темпус проекти во 2009 година. Проектот аплициран од страна на
Универзитетот во Лајпциг не беше избран за финансирање.
Во извештајниот период немаше изградено услови за остварување на
научноистражувачка работа на Факултетот.
Во извештајниот период е барана согласност од Министерството
за образование и наука за продолжување на финансирање на научноистражувачкиот билатерален македонско - турски проект под раководство
на проф. д-р Стојан Рендевски, “Preparatio of sodium alginate fractions by
radiation induced degradation and identification of their gelation and bioadhesive properties”, кој во периодот до 1.11.2008 беше реализиран на
Природно - математичкиот факултет во Скопје. Министерството го одобри
продолжувањето на финансирањето на проектот до јули 2010 година.
Првите активности се очекуваат од почетокот на 2010 година.
Проф. д-р Ристо Дамбов е раководител на развојно - истражувачки
проект „Воведување на современи системи за контрола и анализа на
ефектите при минирање на површинските копови”, финансиран преку
Министерство за образование и наука за период 12. 2008 - 10.2009.    
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Асистент м-р Константин Чому учествува како истражувач во
проектот ProSense финансиран од програмата FP7 на Европската унија
(Grant agreement No.:205494, 2008 – 2010).
9. ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ
Оригинални научни трудови во странски списанија со импакт
фактор   
Проф. д-р Стојан Рендевски во извештајниот период ги има објавено
следните трудови:
Effect of G/M ratio on the radiation-induced degradation of sodium alginate,
Radiation Physics and Chemistry, In Press, Corrected Proof, Available online 21
August 200, Murat Şen, Stojan Rendevski, Pınar Akkaş Kavaklı, Amir Sepehrianazar
Автор од Електротехнички факултет (проф. д-р Стојан Рендевски) во
2009 година е цитиран од други автори во странски списанија со импакт
фактор:
Biosorption of phenol and o-chlorophenol from aqueous solutions on to
chitosan–calcium alginate blended beads, Journal of Hazardous Materials, Volume 162, Issue 1, 15 February 2009, Pages 482-489, Siva Kumar Nadavala,
Kalyani Swayampakula, Veere M. Boddu, Krishnaiah Abburi
Научни трудови презентирани на научни конференции и
симпозиуми во земјата и во странство   
Проф. д-р Ристо Дамбов во извештајниот период ги има презентирано
следните трудови:
1. ENVIRONMENTAL AND STABILITY ASPECTS OF EXCAVATION IN LANDSLIDE ZONE FOR A COAL MINE SUVODOL R.MACEDONIA, Мilorad JOVANOVSKI, Risto DAMBOV, Jovan Br.
PAPIĆ, Igor PEŠEVSKI, X Conference for surface mining and underwater exploitation,Varna, Bugarija, Juni, 2009
2. DEMOLITION OF OLD BUILDINGS AND OTHER OBJECTS
WITH EXPLOSIVES, Dambov R., Stefanovska R. K., Dambov I.,
- HOMOGENIZED DUMP COAL IN REK BITOLA, Blagoj Gjorgievski,
Risto Dambov, Orce Spasovski, X Conference for surface mining and
underwater exploitation,Varna, Bugarija, Juni, 2009
3. THE INFLUENCES OF MINIG EXPLOATATION IN SPECIFIC ECOLOGICAL CONDITIONS, Orce Сpasovski, Risto Dambov, X Conference for surface mining and underwater exploitation,Varna, Bugarija,
Juni, 2009
4. PODEKS, 08 - SASA, Mak. Kamenica, Podzemna eksploatacija na kameni blokovi, Zbornik, 2008, Усна презентација
5. М-р.Гоце Стефанов, Проф. Д-р Ристо Дамбов „FUNDAMENTAL
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6.
7.
8.
9.

PRINCIPES OF WORKING IN RESONANT CONVERTER FOR INDUCTION HEATING“. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА СЕСИЯ’2009,
МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ, “СВ. ИВАН РИЛСКИ”,
Софија, БГ, 19-20 Октомври, 2009, Усна презентација (Г. Стефанов)
Stability Aspects of Excavations in Landslide Zone for a Coal mine “Suvodol”, M. Jovanovski, J. Papic, R. Dambov, I. Peshevski, BALKANMINE
2009, 3rd BALKAN MINING CONGRESS,October 1-3, 2009
Controlled Blasting with Demolition Agent, R. Dambov, R. K. Stefanovska, I. Dambov, BALKANMINE 2009, 3rd BALKAN MINING
CONGRESS,October 1-3, 2009
Technical and Biological Reclamation of the Topolnica Tailing Dump, R.
Dambov, O. Spasovski, Z. Gocev, BALKANMINE 2009, 3rd BALKAN
MINING CONGRESS,October 1-3, 2009
Heavy Metals in the Water of The River Kalnistanska and the Vicinity, O.
Spasovski, R. Dambov, BALKANMINE 2009, 3rd BALKAN MINING
CONGRESS,October 1-3, 2009

М-р Константин Чому, асистент на Факултетот, во извештајниот
период ги има објавено следниве трудови:
–– K. Comu and L. Gavrilovka, “Data-Timed Sending method – solution
for higher energy efficiency“, Journal of Telecommunications of 25th
KSTiT Symposium, vol. 8, pp. 1488-1497 (2009)
М-р Константин Чому учествуваше на следните конференции:
1. “Using the time as information for longer life of WSNs”, K. Comu, SenZations, Ohrid, 1st-5-th September, 2009
2. “Data-Timed Sending method – solution for higher energy efficiency”, K.
Comu, ProSense Special Session on Wireless Sensor Networks (ProSense
2009), Warsaw, Poland, 16th-18th September, 2009
М-р Гоце Стефанов учествуваше на следниве конференции:
1. G.Stefanov,COMPUTER SIMULATION ON THE TOPOLOGIES OF RESONANT CONVERTERS USED IN INDUCTION
COOKERS,CONFERENG 2009, University CONSTANTIN BRANCUSI, Targu-jiu, Romanija, 2009
2. G.Stefanov, R.Dambov, FUNDEMENTAL PRINCIPLES OF WORKING
IN RESONANT CONVERTER FOR INDUCTION HEATING, University Scientific International Conference, University MGU, Sofia, 2009
3. G. Stefanov, R. Dambov, ОПТИМИЗАЦИЈА И КОНТРОЛА
НА ТЕХНОЛОШКИТЕ ПРОЦЕСИ ВО ФЛОТАЦИЈАТА НА
РУДНИЦИТЕ, III советување на тема Технологија на подземна
експлоатација на минерални суровини, Македонска Каменица, 2009
4. Гоце Стефанов, Ристо Дамбов “FUNDAMENTAL PRINCIPES
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OF WORKING IN RESONANT CONVERTER FOR INDUCTION HEATING“. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА СЕСИЯ’2009,
МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ, “СВ. ИВАН РИЛСКИ”,
Софија, 19-20 Октомври, 2009, Усна презентација (Г. Стефанов)
10. Нови избори на наставнИЧКИ и
соработнички кадар
Во извештајниот период се изврши избор на м-р Гоце Стефанов во
асистент, м-р Наташа Мојсовска во асистент и м-р Константин Чому во
асистент.
Други активности
Посета на странци
Во периодот од 16 – 17.9.2009 година на Електротехничкиот факултет
престојуваа д-р Сашо Глигоровски, доцент и д-р Лаура Глигоровска,
асистент, од Универзитетот во Прованса, Франција. Посетата се состоеше
од разговор со деканот на Факултетот за подготовка на заеднички проекти.
Посетата не е заведена во книга за водење евиденција од посета на странци,
затоа што таква книга во тој период не постоеше на Факултетот.
•

Патување на вработени во странство
Проф. д-р Стојан Здравев во мај 2009 година учествуваше на
Електријада во Република Црна Гора. Тој ја предводеше екипата од тројца
студенти од Електротехничкиот факултет.
Проф. д-р Стојан Здравев од 29.9 до 4.10 2009 учествуваше на
Меѓународна конференција во Измир, Турција.
Проф. д-р Ристо Дамбов во септември 2009 учествуваше на
конференција во Бугарија и на саем во Италија во октомври 2009.
М-р Константин Чому во септември учествуваше на Меѓународна
конференција во Полска.
М-р Гоце Стефанов во септември 2009 учествуваше на конференција
во Бугарија.
Друго
Проф. д-р Ристо Дамбов учествуваше на Меѓународен саем за
неметали – Верона, Италија и рудници за мермер – Карара, Италија, 30.9.
– 5.10.2009 година.
Промоција на Факултетот
Во текот на април и мај 2009 година имаше организирана промоција
на Факултетот во средните училишта во регионот, и тоа во градовите:
Штип, Радовиш, Струмица, Валандово, Гевгелија, Кавадарци, Неготино,
Кочани и Виница. Промоцијата се состоеше од посета на двајца наставници
и еден асистент од Факултетот, фронтална презентација, разговори со
учениците, поделување на флаери, поставување на постер за Факултетот
на огласна површина на училиштето. Дистрибуирање на флаери и постери
беше направено и во градовите Делчево, Берово и Пехчево.
•
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Уписи
Како резултат на промоцијата на Факултетот и Универзитетот
во јавните гласила, при свеченото отворање на Факултетот во август
2009 година, во јавните настапи на деканот на Факултетот и ректорот
на Универзитетот, како и од промоцијата извршена од вработените по
средните училишта, во новата академска 2009/2010 година е добиен успех
при запишување на студенти. На трите уписни рока се пријавија повеќе
од 150 кандидати за запишување за определените 120 слободни места. Во
меѓувреме индекс подигнаа 123 студенти.
Територијалната застапеност на студентите е разнолика. Најмногу
студенти (околу 65 %) се од Радовиш, а има студенти и од Струмица,
Штип, Велес, Скопје, Свети Николе, Кочани, Валандово и други места.
Не постои сместувањето на студентите во студентски дом.
Настава
Во првата академска година 2008/09 наставата се одвиваше редовно
во просториите на Кампус 2 во Штип, заедно со студентите од другите
технички факултети. Бројот на студентите беше релативно мал, односно
6 редовни и 6 вонредни студенти.
Во новата академска година 2009/2010 наставата се одвива во објектот
на Електротехнички факултет во Радовиш. Предавањата се одвиваат во
Дом на култура – Радовиш, а вежбите во објектот на Факултетот.
Наставата до моментот на поднесување на извештајот се одвива без
проблеми.
12. ФОРМИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Електротехничкиот факултет во Радовиш е основан со ЗАКОН ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ВО ШТИП („Службен
весник на Р. Македонија“ бр.81/08 од 7.7.2008 год.
Прв декан на Електротехнички факултет (проф. д-р Стојан Здравев)
е избран на четврта редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на 25.12.2008 година. Проф. д-р Стојан Здравев се пензионира на 15.9.2009
година. Од тој период до денес со Факултетот раководи в.д. декан (проф. д-р
Стојан Рендевски).
Во прилог подолу е дадено обраќањето на в.д. деканот на Електротехничкиот факултет за студентите и јавноста при почетокот на академската
2009/2010 година.
Во денешно време светот го движат енергијата, а најповеќе електричната
енергија, информациите и инвестициите во новите технологии, како што се и
системите за автоматско управување за кои изградивме и студии на нашиот
Факултет. Идните студенти би требало од овие стојалишта да ја сфатат
важност и атрактивноста на студиите на Електротехничкиот факултет.
Дипломираните инженери по електротехника имаат многу важна улога во
развојот и примената на новите технологии во XXI век. Микроелектрониката,
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компјутерската техника, автоматиката и роботиката, телекомуникациите,
енергетиката, обновливите извори на енергија, биомедицинското инже
нерство, инструментализацијата и информатичката технологија и други – се
незамисливи без дипломирани инженери по електротехника.
Важноста на Факултетот доаѓа и од научно-технолошката соработка
со стопанските субјекти од регионот и странство, која постојано расте како
што расте и кадровскиот и сиот друг потенцијал на Факултетот и на Универ
зитетот, со што имаме една посебна улога во економскиот развој. Исто така,
стануваме дел од многу европски програми за образовен, научен и технолошки
развој со што добиваме поширока афирмација и признаеност. Локацијата
во Радовиш, добрата и фреквентна сообраќајна поврзаност на Радовиш
во регионот обезбедуваат успешна реализација на концептот на учење од
дома без постојан престој во градот. Концептот на нашиот Универзитет за
електронско општество, електронско работење и комуникација и електронско
учење е вграден и на Факултетот и од него корист имаат најмногу студентите.
Концептот на интегриран Универзитет на студентите им овозможува
студиската програма да се реализира многу ефикасно и на високо ниво со
постојана контрола на квалитетот на високообразовниот процес од страна на
студентите, Факултетот, Универзитетот и пошироката заедницата.
За нас секој студент е во центарот на вниманието. Причините за
неуспешноста на студентите најпрвин ги бараме на Факултетот и развиваме
разни форми на дополнителна настава за нив, а воедно имаме изградено план
за работа со најдобрите студенти за поддржување на нивниот кариерен развој.
Имаме јасна мисија која укажува кон што стремиме и што треба
студентите да очекуваат од нас. Основна мисија на Електротехничкиот
факултет при реализација на првиот циклус на студиите е студентите да
добијат солидно високо образование по електротехника со што стануваат
квалификувани во национални и меѓународни рамки, успешни во избраната
професија и подготвени за понатамошно образование во вториот и третиот
циклус на студии.
Студиите на Електротехничкиот факултет на студиската програма
по Системи за автоматско управување траат три, т.е. четири години. Во
студиската програма изложена погоре има вкупно 42 предмети од кои
30 задолжителни и 12 изборни предмети од понудени 21 предмети. Дури
28,6 % од вкупниот број предметите се изборни. Изборните предмети се
така распоредени што многу од нив се повторуваат во зимските, а други
во летните семестри од студиите. Тоа е направено со цел студент што
пропуштил интересен изборен предмет да може да го избере понатаму
во текот на студиите. Многу од изборните предмети се од групите на
информатички предмети и економски предмети со што студентите ги
прошируваат своите информатички знаења како и основните знаења од
економија и менаџмент.
За време на студиите секој студент задолжително поминува 30
работни дена на пракса во реномирани индустриски и други стопански
субјекти. Праксата ја договара, надгледува и оценува факултетот и се
внимава студентот таа да ја оствари во или блиско до местото на живеење.
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Студиите во првата година започнуваат со т.н. основни (базични
предмети) па се до последната година од студиите кога се изучуваат
предмети специфични за профилот на електроинженер за автоматско
управување.
Многу од предметите имаат лабораториски вежби кои се изведуваат
во модерно опремена лабораторија. Некои предавања и лабораториски
вежби се изведуваат и во компјутерска лабораторија која во слободен
термин е достапна за самостојна работа на студентите.
Студиската програма по Системи за автоматско управување им
обезбедува на студентите развој на технички вештини како и изучување
на фундаментални и применети знаења од областа на електротехниката
посебно за разбирање на новите технологии и придонесување во идниот
развој на професијата дипломиран електроинженер. Студиската програма
обезбедува развој на вештини за критичко и проблемско размислување
како и развој на говорни и писмени комуникациони вештини важни на
проектното и тимско работење во професијата.
Потенцијални можности за вработување се најдуваат во целата
индустрија и услужниот сектор, во јавните претпријатија, преку
самовработување со започнување свој бизнис, со времено вработување
како проектен инженер и др.
Секогаш да имаме предвид дека нашиот Факултет и Универзитет,
впрочем како и на сите универзитети во светот, се универзалните места
за трансфер на знаења, вештини и искуство. Живееме во време кое бара
економија базирана на знаења и општество на мерливост и споредливост.
Токму во универзитетска средина најкристално јасни и полноважни
стануваат зборовите – знаењето е сила - знаењето е моќ!
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XVI.11. Технолошко-технички факултет
1. Структура – број на вработени (наставници, соработници и
административен кадар)
Наставници

Лични податоци
Р.
Презиме, средно име,
Датум на
Звање
Б.
име
избор
Живановиќ Богомир
Вонреден
1.
2007
Јордан
професор
2. Димески Боге Димко
Доцент
2008
3. Блажев Димитар Крсто Доцент
2009
Сребренкоска Бранко
4
Доцент
2009
Винета

Соработници и лаборанти

Лични податоци
Р.
Презиме, средно име,
Звање
б.
име
1. Киро Душан Мојсов
Асистент
2.
Помлад
Ванѓа Димитријева
асистент
3. Елизабета Илија
Помлад
Митрева
асистент
4. Крстева
лаборант
Горѓе Силвана
5. Голомеова Тодор Сашка лаборант
6. Спасова
лаборант
Ванчо Сања
7. Кикириткова Стојмир
лаборант
Маја

Работен статус
Постојан
По договор
р.о.
√
√
√
√

Работен статус
Датум на Постојан
По договор
избор
р.о.
2008
√
2008

√

2008

√

2008

√

2008

√

2008

√

2009

√

Администрација

Лични податоци
Р.
Презиме, средно име, име
Звање
б.
1. Павлова Благој Елвира
Тех.секретар
2. Веселиновски Тодор Марјан Економ
3. Божинова Драгомир Благица Хигиеничар
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Постојан
р.о.
√
√
√

По договор
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1.4. Волонтери
1. Ристеска Љубен Александра, м-р матем. науки		
2. Ќертакова Петре Марија, дипл. моден дизајнер		
2. Организациона поставеност   
Технолошко-технички факултет - Пробиштип
Иако физички е оддалечен од седиштето на Универзитетот во Штип,
Факултетот се смета за дел од Кампус 2
•
•
•

Катедра за текстилни материјали
Катедра за конфекционирање
Катедра за контрола на квалитет
3. Извештај за одржаните седници на Наставно-научниот совет

Прва конституитивна седница на Наставно-научниот совет,  
одржана на 14/11/2008
•
•
•

Дневен ред
Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на двајца
наставници од областа на текстилното инженерство;
Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на двајца
асистенти од областа на текстилното инженерство;
Разно.

Одлуки   
–– Одлука за распишување на Конкурс за избор на двајца наставници од
областа на текстилното инженерство и
–– Одлука за распишување на Конкурс за избор на двајца асистенти од
областа на текстилното инженерство.
Втора редовна седница, одржана на 25/11/2008 година
•
•

Дневен ред
Усвојување на Записникот од првата редовна седница на Наставно –
научниот совет на Технолошко-техничкиот факултет,
Донесување на Одлука за изведување на настава и одржување на
испити по предметите: Основи на технолошко инженерство; Хемија и
физика на полимери; Термодинамика; Механика; Текстилни влакна;
Основи на менаџмент; Основи на дизајн во текстилот; Менаџирање
на текстилен отпад; Одбрани поглавја од органска хемија; Модна
креација 1; Историја на облека и Системи на квалитет и стандарди;
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•

Донесување на Одлука изведување на настава и одржување на испити
по предметите Математика 1 и Математика 2;
• Донесување на Одлука за ангажирање на наставник за вршење на
настава и одржување на испити по предметите Физика 1 и Физика 2;
• Донесување на Одлука за ангажирање на наставник за вршење на
настава и одржување на испити по предметот Информатика;
• Донесување на Одлука за ангажирање на наставник за вршење на
настава и одржување на испити по предметот „Неорганска хемија“;
• Донесување на Одлука за ангажирање на наставник за вршење на
настава и одржување на испити по предметот Графика и дизајн;
• Разно.
По читањето на предложениот дневен ред, истиот се стави на
разгледување и утврдување. ВД деканот на Технолошко-техничкиот
факултет вонред. проф. д-р Јордан Живановиќ стави предлог за проширување
на дневниот ред со уште една точка пред точката Разно, и тоа:
• Донесување на Одлука за избор на претставници на Технолошкотехничкиот факултет во Универзитетскиот сенат, така што
предложена точка ќе стане точка 7, а точката именувана како разно
ќе биде точка 8.
Дополнетиот дневен ред без дискусија едногласно беше усвоен.
Одлуки
–– Одлука за изведување на настава и одржување на испити по
предметите: Основи на технолошко инженерство; Хемија и физика
на полимери; Термодинамика; Механика; Текстилни влакна;
Основи на менаџмент; Основи на дизајн во текстилот; Менаџирање
на текстилен отпад; Одбрани поглавја од органска хемија; Модна
креација 1; Историја на облека и Системи на квалитет и стандарди
од страна на доц. д-р Димко Димески;
–– Одлука за изведување на настава и одржување на испити по
предметите Математика 1 и Математика 2 од страна на вонред.
проф.Јордан Живановиќ;
–– Одлука за ангажирање на наставник-проф. д-р Тодор Делипетров за
вршење на настава и одржување на испити по предметите Физика 1
и Физика 2;
–– Одлука за ангажирање на наставник - проф. д-р Благој Голомеов
за вршење на настава и одржување на испити по предметот
Информатика;
–– Одлука за ангажирање на наставник - проф. д-р Борис Крстев за
вршење на настава и одржување на испити по предметот Неорганска
хемија;
–– Одлука за ангажирање на наставник - вонред. проф. Зоран Панов за
вршење на настава и одржување на испити по предметот Графика и
дизајн;
–– Одлука за избор на претставник на Технолошко-техничкиот факултет
во Универзитетскиот сенат.
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Трета редовна седница на Наставно-научниот совет, одржана на  
15/12/2008 година
•
•
•

Дневен ред
Усвојување на Записникот од втората редовна седница на Наставно –
научниот совет на Технолошко-техничкиот факултет,
Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор
на наставни во сите звања во наставно-научната област текстилно
инженерство;
Разно.

Одлуки
Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник
за наставно -научната област текстилно инженерство во следниов состав:
–– проф. д-р Борис Крстев- претседател
–– проф. д-р Тодор Делипетров- член
–– вонред. проф. д-р Јордан Живановиќ –член.
Четврта редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на  23.12.2008 година
•
•
•

Дневен ред
Усвојување на Записникот од третата редовна седница на Наставно –
научниот совет на Технолошко-техничкиот факултет,
Донесување Предлог - одлука за раководен орган – декан на
Технолошко-техничкиот факултет,
Разно.

Одлуки
–– Предлог-одлука за раководен орган – декан на Технолошко –
техничкиот факултет.
Петта  редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на  
17/2/2009 година
•
•
•
•

Дневен ред
Усвојување на Записникот од четвртата редовна седница на Наставно
- научниот совет на Технолошко - техничкиот факултет.
Предло- одлука за донесување студиска програма за првите две години
на прв циклус на академски студии на Технолошко - техничкиот
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ Штип,
Избор на секретар на Технолошко - техничкиот факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип,
Предлог-одлука за број на студенти за запишување во прва година
на Технолошко - техничкиот факултет на прв циклус на студии во
уџебната 2009/10,
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•
•

Одлука за формирање и избор на членови на Дисциплинска комисија
за студентите од Технолошко - техничкиот факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ Штип,
Разно.

Одлуки
–– Предлог-одлука за усвојување на студиска програма за првите
две години на прв циклус на академски студии на Технолошко техничкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, бр.
2802-30/3 од 20/02/09.
–– Одлука за избор на секретар на Технолошко - техничкиот факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ Штип., Ванчо Павлов, дипл. правник,
2802-30/5
–– Предлог-одлука за број на студенти за запишување во прва година
на Технолошко - техничкиот факултет на прв циклус на студии во
учебната 2009/10 бр. 2802-30/4,
–– Одлука за формирање и избор на членови на Дисциплинска комисија
за студентите од Технолошко - техничкиот факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ Штип, бр. 2802-30/6.
Шеста редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на  
9/3/2009 година
•
•
•
•

Дневен ред
Усвојување на Записникот од петтата редовна седница на Наставно научниот совет на Технолошко - техничкиот факултет.
Одлука за избор на наставник за наставно – научната област
технолошко – техничките науки, според Универзитетски билтен
бр.16 од 16.2.2009, на стр. 33.,
Назначување на лице за постапување по претставки и предлози,
Разно.

Наставо-научниот совет ги донесе следните одлуки:
–– Одлука за избор на наставник д-р Крсто Блажев во звањето доцент,
бр. 2802-33/3 од 09/03/2009,
–– Одлука за назначување на лице по претставки и предлози, Ванчо
Павлов, бр. 2802-33/4.
Седма редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на  
28/4/2009година
•
•
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Усвојување на Записникот од шестата редовна седница на Наставно научниот совет на Технолошко - техничкиот факултет.
Одлука за избор на продекан на Технолошко – техничкиот факултет,
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•
•

Тековна проблематика,
Разно.
Одлуки
–– Одлука за избор на продекан на Технолошко – техничкиот факултет,
бр. 2802-36/3 од 29/4/09.
Осма редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
7/7/2009  година
Дневен ред
Усвојување на Записникот од седмата редовна седница на Наставно научниот совет на Технолошко - техничкиот факултет.
• Одлука за измени во наставните планови и програми според
упатството од Ректорската управа,
• Предлог-одлука за распишување на Конкурс за еден наставник;
• Предлог- одлука за утврдување потреба за распишување на Конкурс
за еден лаборант;
• Тековна проблематика.
По читањето на предложениот дневен ред, истиот се стави на
разгледување и утврдување. Секретар Ванчо Павлов предложи да се донесе
одлука за исплата на членови на Рецензентска комисија за пишување на
рецензијата на д-р Крсто Блажев.
Предложениот дневен ред со оваа дополнување едногласно беше
усвоен.
Наставно-научниот совет ја донесе следнава одлука:
–– Одлука за измени во наставните планови и програми, 2802-39/3 од
07/07/2009.
–– Предлог-одлука за распишавање на Конкурс за еден наставник, бр.
2802-39/4
–– Предлог-одлука за распишавање на Конкурс за еден лаборант, 280239/5
–– Одлука за исплата на членови на Рецензентска комисија, бр. 2802-39/6
од 07/07/09.
•

Деветта  редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на  18/8/2009 година
•
•
•
•
•

Дневен ред
Усвојување на Записникот од осмата редовна седница на Наставно научниот совет на Технолошко - техничкиот факултет.
Одлука за формирање на Рецензенска комисија по објавениот
Конкурс во дневниот весник „Дневник“,
Донесување на решенија за исплата на членовите на Рецензентската
комисија за објавениот реферат,
Предлог-одлука за утврдување потреба за Конкурс за волонтери,
Предлог-одлука за распишување на Конкурс за помлад асистент/
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•

асистент по предметите Математика, Применета математика и
Математичко моделирање,
Разно.

Одлуки
–– Одлука за формирање на Рецензенска комисија по објавениот Конкурс
во дневниот весник „Дневник“, бр. 2802-40/3 од 18/8/09;
–– Донесување на решенија за исплата на членовите на Рецензентската
комисија за објавениот реферат и тоа проф. д-р Јордан Живановиќ,
проф. д-р Борис Крстев и доц. д-р Димко Димески, бр. 2802-40/4,5,6,
–– Предлог-одлука за утврдување потреба за Конкурс за волонтери, бр.
2802-40/8.
–– Предлог-одлука за распишување на Конкурс за помлад асистент/
асистент по предметите Математика, Применета математика и
Математичко моделирање, бр. 2802-40/9.
Десетта редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на  14/9/2009 година
•
•
•
•
•

Дневен ред
Усвојување на Записникот од деветтата редовна седница на Наставно
- научниот совет на Технолошко - техничкиот факултет.
Одлука за ангажирање на наставници за наставата,
Распоред на часови,
Почнување на настава,
Разно.

Одлуки
Наставно-научниот совет ја донесе следнава Одлука:
–– Одлука за ангажирање на наставници за наставата во зимскиот
семестар, бр. 2802-42/3 од. 14/9/09
Единаесеттата   редовна седница на Наставно-научниот совет
одржана на  22/9/2009 година
•
•
•
•
•

Дневен ред
Усвојување на Записникот од десеттата редовна седница на Наставно
- научниот совет на Технолошко - техничкиот факултет.
Одлука за избор на наставник по објавениот реферат во
Универзитетски билтен бр. 26 стр. 3 од 3/9/2009 година,
Наставна проблематика,
Превоз,
Разно.
Наставно-научниот совет ги донесе следнаве одлуки:
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–– Одлука за избор на наставник од областа на текстилно инжинерство,
бр. 2802-43/3 од 22/09/09,
–– Одлука за исплата на членови на Рецензентска комисија, бр. 2802-43/4.
Дванаесттата   редовна седница на Наставно-научниот совет
одржана на  13/10/2009 година
•
•

•
•
•
•
•

Дневен ред
Усвојување на Записникот од единаесеттата редовна седница на
Наставно - научниот совет на Технолошко - техничкиот факултет.
Одлука за формирање на Рецензентската комисија за избор на еден
асистент по предметите Математика, Применета математика и
Математичко моделирање на Технолошко-техничкиот факултет
објавен во весник „Дневник“ од 1/10/2009 год.,
Усвојување на Правилникот на ТТФ,
Донесување на Одлука за доделување на предметите Физика 1 и
Физика 2,
Наставна проблематика (признавање на испити и друго …),
Греење,
Разно.

Наставно-научниот совет ги донесе следнаве одлуки:
–– Одлука за формирање на Рецензентската комисија за избор на еден
асистент по предметите Математика, Применета математика и
Математичко моделирање , бр. 2802-49/3 од. 13/10/09,
–– Одлука за доделување на предметите Физика 1 и Физика 2 на доц. д-р
Димко Димески, бр. 2802-49/4.
Тринаесеттата   редовна седница на Наставно-научниот совет
одржана на  2/11/2009 година
•
•
•
•
•
•

Дневен ред
Усвојување на Записникот од дванаесеттата редовна седница на
Наставно - научниот совет на Технолошко - техничкиот факултет.
Усвојување на Годишен извештај на деканот,
Усвојување на правилникот на ТТФ,
Наставна проблематика,
Греење,
Разно.

Наставно-научниот совет ги донесе следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на Годишен извештај на деканот бр.2802-52/4 од
02/11/2009;
–– Одлука за усвојување на Правилникот на ТТФ бр. 2802-52/3 од
02/11/2009.

479

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

7

8

11
11
10

5
3
/

4
6
1

2
1
5

/
1
3

10

2

3

3

2

11

11

2

9

10

11
11

6,7
7
8,4

100
100
100

10

7,5

100

11
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1

8
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1

6

100
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11
11
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7,5
7,5
6.8
8.0
8,2
9,1

100
100
100
100
100
100

1

6

100

Вкупно
положиле

6

%
положени

Февруарска сесија
Математика 1
Физика 1
Општа хемија
Основи на технолошко
инженерство
Информатика
Странски јазик 1

Оценки

Вкупно
пријавено
студенти

Предмет

Просечна
оценка

4. Постигнати резултати на студентите по одделни предмети

/
1

2 1 4 4
2 1 2 4

Априлска испитна сесија (нема пријавено кандидати во оваа сесија)
Јунска испитна сесија
Математика 1
Физика 1
Општа хемија
Основи на технолошко
инженерство
Информатика
Странски јазик 1
Математика 2
Физика 2
Неогранска хемија
Графика и дизајн
Индивидуална работа
Странски јазик 2

1
1

10
11
11
11
11
11

Септемвриска испитна сесија
Математика 1
Физика 1
Општа хемија
Основи на технолошко
инженерство
Информатика
Странски јазик 1
Математика 2
1
Физика 2
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Неогранска хемија
Графика и дизајн
Индивидуална работа
Странски јазик 2

5. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ НА ФАКУЛТЕТОТ
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Опрема
Персонални компјутери
Персонални компјутери
Персонални компјутери
Преносни компјутери
Преносни компјутери
Принтери
Принтер/форокопир
LCD проектори
преносни
LCD проектори
монтирани
Фотоапарат
IP телефони
Клима уреди
Клима уреди

Тип
Fujitsu-Siemens
Hailer
Hailer
Fujitsu-Siemens
HP
Xerox 3428
Xerox Docu
Acer
Canon
Cisco

Намена
кабинети
Лабораторија
Лабораторија
Настава
Настава
настава
Администрација
настава
Предавална 1
Администрација
Предавални
Администрација

Количина
12
16
16
2
1
2
1
2
1
1
12
2
2

6. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ

1.
2.
3.
4.

За изведување на наставата во двете студиски години се обезбедени
минимални инфраструкурни услови и тоа:
постои доволен број на предавални, училници кабинети и
лаборатории;
постои доволен број на санитарни јазли,
предавалните се опремени со соодветен мебел,
Интернет приклучоци се поставени во сите простории.
ТЕКОВНА ПРОБЛЕМАТИКА

1. Сè уште не е решено затоплување на просториите, интензивно се
работи.
2. Овие денови (последна недела од октомври 2009 година) интензивно
се решава проблемот со прозорците (замена на искршени стакла,
расипани механизми и комплетни окна),
3. Вода и струја сè уште не се одделени од постојниoт комплекс (на тоа
се работи),
4. Ограда и капија не се завршени по договор со изведувачот,
5. Одвод на дождовна вода од влезот не е решен (постои предлог, не е
реализиран).
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Р.бр.

Просторија

2

Број на места

m

1.

Предавална 1

80

72

2.

Училница 1

40

36

3.

Училница 2

40

36

32

42

32

42

4.
5.
6.
7.
8.

Кабинет по
информатика
Кабинет по
информатика
Лаб. 1
(во подготовка)
Лаб. 2
(во подготовка)
Лаб. 3
(во подготовка)

40
40
40

Локација
Технолошко-технички
факултет Пробиштип
Технолошко-технички
факултет Пробиштип
Технолошко-технички
факултет Пробиштип
Технолошко-технички
факултет Пробиштип
Технолошко-технички
факултет Пробиштип
Технолошко-технички
факултет Пробиштип
Технолошко-технички
факултет Пробиштип
Технолошко-технички
факултет Пробиштип

7. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
Предметите од студиските години се покриени со соодветни учебници,
скрипти, и авторизирани предавања кои се во согласност со Правилникот
за остварување на издавачката дејност во рамките на Универзитетот „Гоце
Делчев“ Штип во хартиена и во електронска форма.
8. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
Направени се напори Факултетот да биде вклучен во проектите од
Европската унија ФП7 и други преку лични контакти на наставниците.
Пренесени се лични учества во проекти од старите организации, но сега
со нова матична организација.
Пријавено е учество во проектот наменет на Западен Балкан SEEERA-NET.
Со визната либеризација очекуваме воспоставување на соработка со
Текстилен факултет од Универзитетот „Неофит Рилски“ од соседниот
Благоевград, Република Бугарија, како и Текстилен факултет од Лесковац,
Република Србија на полето на настава како и реализација на заеднички
проект.
9. ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ
1. Stavreva-Veselinovska. S, Zivanovic J. : (2009) Operational system
Edubuntu, Edene, R. Turcija
2. Stavreva-Veselinovska, S., Zivanovik, J., Djokik, M. (2008). Heavy metals content in capsicum annuum L. in the river Bregalnica and its tribu-
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3.

4.

5.

6.

taries, Seminar of Ecology, union of Scientists, Biology Section Central
laboratory of General Ecology, Ecological Society, Bulgarian Academy
of Sciences, 17-18 april, Sofia.
Stavreva-Veselinovska, S., Zivanovic J., Djokik M., (2008). Toxic influence of excessive concentrations of some heavy metals upon anthocians,
flavonoids, and phenols in pepper (Capsicum annuum) as a vegetable,
3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ECOLOGISTS OF MONTENEGRO ISEM3 and marking the 70th ANNIVERSARY OF Prof. Dr.
GORDAN KARAMAN’S LIFE AND 50 OF SCIENTIFIC WORK, 8-12
Октомври, Херцег Нови, Црна Гора.
Stavreva-Veselinovska, S., Zivanovic, J., Djokik, M.(2008). The influence of different concentrations of copper (CuSO4-5H2O) and zink (Zn
SO4-7H2O) on some biochemical – physiological parameters in pepper
(Capsicum annumm L,). of Ecology, union of Scientists, Biology Section
Central laboratory of General Ecology, Ecological Society, Bulgarian
Academy of Sciences, 17-18 april, Sofia.
Stavreva-Veselinovska, S., Zivanovik, J., Djokik, M. (2008). Heavy metals content in capsicum annuum L. in the river Bregalnica and its tributaries, Seminar of Ecology, union of Scientists, Biology Section Central
laboratory of General Ecology, Ecological Society, Bulgarian Academy
of Sciences, 17-18 april, Sofia.
Stavreva-Veselinovska, S., Zivanovic J., Djokik M., (2008). Toxic influence of excessive concentrations of some heavy metals upon anthocians,
flavonoids, and phenols in pepper (Capsicum annuum) as a vegetable,
3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ECOLOGISTS OF MONTENEGRO ISEM3 and marking the 70th ANNIVERSARY OF Prof. Dr.
GORDAN KARAMAN’S LIFE AND 50 OF SCIENTIFIC WORK, 8-12
Октомври, Херцег Нови, Црна Гора.
10. НОВИ ИЗБОРИ НА НАСТАВНИЧКИ И
СОРАБОТНИЧКИ КАДАР

1. Наставно-научниот совет на својата шеста седница од 15/12/2008
година го избра д-р Крсто Блажев во наставно звање доцент по
предметите од областа на текстилно инженерство,
2. Наставно научниот совет на својата десета седница од 22/9/2009
година ја избра д-р Винета Сребренкоска во наставно звање доцент
по предметите од областа на текстилно инженерство,
3. По предлог на Наставно-научниот совет, ректорот склучи договор
за работа со Маја Кикириткова за работно место лаборант на
Технолошко-технички факултет.
11. ДРУГИ АКТИВНОСТИ
Промоција на Факултетот
Во текот на април и мај имаше организирана промоција на УГД
и паралелно и нашиот Факултет зеде учество во акцијата. Посебно е
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осмислен постер како рекламен материјал за Факултетот, и во текот на
промоциите тој е поставен во сите средни училишта почнувајќи во Штип,
Кочани, Виница, Берово, Делчево, Кавадарци, Куманови, Велес, Прилеп,
Битола и Скопје.
Резултат на целата кампања се виде во бројките од уписот. Заклучно
со средината на октомври 2009 година издадени се 103 индекси за
бруцошите од пријавените 105, додека бројката на вонредните студентите
кои се запишуваат во втората година врз осноа на продолжување на
студиите ќе ја надмине бројката на редовните студенти.
Територијалната застапеност на студентите е разнолика за разлика
од другите факултети. Студентите се не само од Пробиштип, туку и од
Виница, Свети Николе, Штип, Берово, Кочани и Кавадарци.
Сместувањето на студентите од страна е во Студентскиот дом во
Пробиштип, но таму условите едвај се задоволителни.
По барање на студентите се направи акција за организиран автобуски
превоз од центар на Пробиштип до седиштето на Факултетот, односно за
релација од околу 2.5 до 3 км во еден правец.
Исто така е организиран превоз за вработените кои живеат надвор
од седиштето на Факултетот и тоа од Штип до раскрсница во Крупиште
со универзитетско возило, а до Пробиштип треба сами да го обезбедиме
превоз. На тоа се работи.
11. 2. Настава
Во првата учебна 2008/09 година наставата се одвиваше редовно
во просториите на Кампус 2, во Штип, заедно со студентите од другите
технички факултети. Бидејќи бројот на студентите беше релативно мал,
односно од пријавените 32 кандидати за редовни и вонредни студенти, само
15 од нив се запишаа како редовни студенти и 6 како вонредни студенти.
Причина за ваквиот однос на пријавените и запишаните студенти е локација
на Факултетот, бидејќи просториите во Пробиштип не беа подготвени за
реализирање на наставата, а кандидатите беа од подрачјето кое гравитира
кон Пробиштип и немаа средства за студирање во Штип. Потврда на тоа
е повторно запишување на тие кандидати во оваа учебна година, откако
Факултетот целосно се пресели во Пробиштип.
Настава по предметите по кои факултетот се разликува од другите
технички факултети, Основи на текстилното инженерство и Индивидуална
работа беа реализирани од страна на нашите наставници.
Во текот на студиската година дојде до отпишување на неколку
студенти од семејни причини и поради нивното вработување, а имаше и
префрлување на студенти од другите факултети од нашиот Универзитет.
Префрлувањето беше реализирано според ЕКТС системот за признавање
на кредитите и ангажираноста на студентите. Во текот на април, мај и
јуни се јави поголема заинтересираност за студирање на Факултетот,
односно префрлување од сродни и несродни факултети од Републиката и
пошироко, како и за продолжување на студиите за инженери текстилци со
завршена Виша текстилна школа во Лесковац, Република Србија.
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XVI.12. Факултет за туризам и бизнис логистика
1. ФОРМИРАЊЕ
Податоци околу формирањето на Факултетот
Идејата за основање на Универзитет во Источна Македонија со седиште во Штип е стара повеќе од 30 години. Конечно, на 21 март 2007 година
Владата на Република Макдонија донесе одлука за отворање на универзитет во Штип. Универзитетот „Гоце Делчев“ е основан на 27 март 2007 година од страна на Собранието на Република Македонија, со осум високообразовни институции.
Врз основа на член 104 од Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“
- Штип, Универзитетскиот сенат на 5-тата редовна седница, одржана на 21
септември 2007 година, ја донесе Одлуката за започнување на постапка за
формирање на Факултет за туризам и угостителство при Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип.
Врз основа на член 104 од Стаутот на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Ректорската управа на 10-тата седница, одржана на 16 јануари 2008
година, ја донесе донесе Одлуката за прифаќање на Предлог-проектот за
основање на Факултет за туризам и угостителство при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
Врз основа на член 60 од Стаутот на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетскиот сенат на 10-тата седница, одржана на 2 април 2008
година, донесе Одлука за усвојување на Предлог-програма за формирање на
Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.
Идејата за основање на факултет за туризам во Штип е стара околу
20 години и се реализира на 17 јули 2008 година, преку формирање на Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“
- Штип. На тој начин се создаваат можности за едукација на високостручни
и специјализирани кадри за потребите на туризмот и угостителството, односно за развој на туристичката индустрија и во источниот дел на Република Македонија.
Така, само една и пол година по основањето на Универзитетот беше
донесено Барање (бр. 0206-1375/1 од 17.9.2008 г.) за формирање на Матична комисија за вршење подготовки за започнување со работа на Факултет за
туризам и бизнис логистика.
Комисијата, формирана со Решение од министерот за образование и
наука (бр. 12-8143/1 од 28.10.2008 г.) изврши увид на исполнетоста на условите за почеток со работа на Факултетот за туризам и бизнис логистика, согласно со Законот за високото образование и со Правилникот за нормативите и стандардите за основање на високообразовни установи и за вршење
на високообразовната дејност. По извршениот увид, Комисијата поднесе
Извештај до министерот за образование и наука за исполнетоста на условите за почеток со работа на Факултет (бр. 12.-8143/2-08 од 6.2.2009 г.). За
седиште на Факултетот беше определен градот Гевгелија, со дисперзирани
студии во Штип.
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Закон по кој е формиран факултетот
Факултетот е основан со Закон за изменување и дополнување на
Законот за основање на Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
(„Службен весник на РМ“ бр. 81/2008) од 7.7.2008 година, донесен од Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 30.6.2008 година, како единица на Универзитетот со седиште во Гевгелија.
Факултетот за туризам и бизнис логистика со работа започна на 1
октомври 2009 година. Факултетот стартува со вкупно 150 редовни и вонредни студенти, од кои 102 во Гевгелија и 48 во Штип, сите на насоката
Туризам. Предавањата на Факултетот, за почеток, привремено се одржуваат во просториите на Хотел „Пелагонија“ во Гевгелија и во просториите на Економскиот факултет во Штип.
Универзитетскиот сенат на 14. редовна седница, одржана на
22.12.2008 година, донесе Одлука за усвојување на студиските програми
за прв циклус на Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.
Факултетот стартува со една студиска програма, односно насока Туризам. За академската 2009/10 година, покрај наведената насока Туризам,
за идните студентите се отвораат можности да се запишат на уште две насоки на Факултетот: Бизнис логистика (во Гевгелија и Скопје) и насока
Гастрономија, исхрана и диететика (во Штип).
Во првата академска 2008/09 година Факултетот за туризам и бизнис логистика, покрај реализацијата на редовната настава, реализација на
предавања, вежби, колоквиуми, завршни испити, испитни сесии, реализира и други активности (феријална пракса и теренска настава).
2. ИЗБОР НА ДЕКАН
Одлука за избор на декан
Врз основа на член 60 од Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип, Универзитетскиот сенат на 17. редовна седница, одржана на
25.2.2009 година, донесе Одлука за избор на декан на Факултет за туризам
и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. За декан на
Факултетот за туризам и бизнис логистика е избран доц. д-р Нако Ташков.
3. ОБРАЌАЊЕ НА ДЕКАНОТ
Уште на почетокот од работа на Факултетот, деканот преку вебстраницата на Универзитетот, односно Факултетот, пригодно им се обрати
на студентите.
Почитувани студенти,
Добре дојдовте на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип.
Факултетот за туризам и бизнис логистика е млад факултет со големи
амбиции и значаен потенцијал.
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При неговото основање, изборот на предметите и организирањето на
студиската програма, наставните и практичните активности, пред сè, ги ставивме потребите и интересите на студентите, па затоа можеме да кажеме
дека квалитетното образование и способноста за работа во струката е долгорочна ориентација на нашиот Факултет.
За унапредување на квалитетот на наставата го воведовме ЕКТС (Европскиот кредит - трансфер систем), како резултат на нашите желби да излеземе во пресрет на барањата на Болоњската декларација, а со тоа да им
обезбедиме на нашите студенти можност за рамноправно учество на европскиот и на светскиот пазар на знаење.
Високите стандарди на студирање на студентите им обезбедуваат многу современи знаења, вештини и компетенции кои се потребни на
менаџерите во туризмот и угостителската индустрија – една од најголемите
индустрии во 21 век.
Студирајте туризам и светот ви е на дланка!
Иднината на студентите е наша грижа!                                                                                  
4. СТРУКТУРА
Број на вработени – наставници, соработници и административен
кадар
Факултетот започна со 12 вработени лица, од кои 3 професори, 2
асистенти, 3 помлади асистенти, 1 лаборант, 1 технички секретар и 2 референти за студенски прашања. Од академската 2009/10 година нивниот
број ќе се зголеми за уште неколку професори и асистенти.
Наставната дејност на Факултетот ја изведуваат:
–– 3 доценти: доц. д-р Нако Ташков, доц. д-р Никола В. Димитров, доц.
д-р Златко Јаковлев;
–– 2 асистенти: асс. м-р Цане Котески, асс. м-р Дејан Методијески;
–– 3 помлади асистенти: пом. асс. м-р Тања Ангелкова, пом. асс. м-р
Кристијан Џамбазовски и пом. асс. м-р Душко Јошески;
–– 1 лаборант: Душица Санева;
–– 1 технички секретар: Павлина Ичева;
–– 2 референти за студентски прашања: Катерина Делева и Мери
Манева.
5. КАТЕДРИ
Катедри во состав на факултетот
Согласно со Правилникот во составот на Факултетот се следниве
катедри:
•
•
•

Катедра за туризам,
Катедра за гастрономија, исхрана и диететика и
Катедра за бизнис логистика.
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Од академска 2008/2009 година со работа започна само Катедрата за
туризам, а останатите две катедри со работа ќе започнат во 2009/10 г.
Активности на катедрите
Катедрата за туризам од академска 2008/2009 година реализира
настава, додека пак останатите две катедри, за гастрономија, исхрана и
диететика, и бизнис логистика со реализација на настава ќе започнат од
новата академска 2009/2010 година.
Во текот на академската 2008/09 година студентите активно ги
посетуваа предавањата и вежбите по сите наставни предмети. Сите
студенти – редовни и вонредни по наставните предмети изработија и
предадоа семинарски работи. Исто така, во двата семестра, студентите по
сите наставни предмети постигнаа одлични резултати на колоквиумите
и завршните испити. Добри резултати се постигнати и на трите испитни
сесии – февруарска, јунска и септемвриска.
Во текот на летните месеци студентите реализираа задолжителна
феријална пракса во познати хотели, ресторани, туристички агенции
и други угостителски објекти во Гевгелија, Штип, Охрид, Струмица,
Радовиш и други градови во Република Македонија.
Раководители на катедрите
Факултетот сè уште нема назначено раководители на катедрите. Од
наредната 2009/2010 година е планирано да се назначат раководители.
6. ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИТЕ СЕДНИЦИ НА НАСТАВНО
НАУЧНИОТ СОВЕТ
Одржани седници со дневен ред
–– Дневен ред на 1. седница на Наставно-научниот совет (ННС), одржана
на 21.8.2007 год.:
1. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на
помлад асистент/асистент од областа туризам на Факултетот за
туризам и бизнис логистика;
2. Разно.
–– Дневен ред на 2. седница на ННС, одржана на 20.11.2008 год.:
Усвојување на Записникот од 1. седница на Наставно - научниот
совет.
1. Донесување на Одлука за усвојување на студиски програми за прв
циклус на студии на Факултетот за туризам и бизнис логистика;
2. Донесување Одлука за избор на двајца сенатори, претставници
во Универзитетскиот сенат од Факултетот за туризам и бизнис
логистика;
3. Разно.
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Дневен ред на 3. седница на ННС, одржана на 19.12.2008 год.:
Усвојување на Записникот од 2. седница на Наставно - научниот
совет.
1. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија;
2. Донесување Решение за членови на Рецензентска комисија;
3. Разно.
-

Дневен ред на 4. седница на ННС, одржана на 28.1.2009 год.:
Усвојување на Записникот од 3. седница на Наставно – научниот
совет.
1. Донесување на Одлука за избор на декан на Факултетот за туризам и
бизнис логистика;
2. Донесување на Одлука за избор на секретар на Факултетот за туризам
и бизнис логистика;
3. Донесување на Одлука за усвојување на измени и дополнувања на
студиската програма на прв циклус на универзитетски (академски)
студии, насока Туризам, на Факултетот за туризам и бизнис
логистика;
4. Донесување на Одлука за усвојување на Планот за реализирање
на наставата за одржување на предавањата во летниот семестар
во учебната 2008/2009 година на Факултетот за туризам и бизнис
логистика;
5. Донесување на Одлука за признавање на положени испити на
студентите кои преминуваат од други сродни факултети на
Факултетот за туризам и бизнис логистика;
6. Разно.
-

1.
2.
3.
4.

Дневен ред на 5. седница на Наставно - научен совет, одржана на
9.2.2009 год.:
Усвојување на Записникот од 4. седница на Наставно - научниот совет.
Донесување на Одлука за избор на продекан;
Донесување на Одлука за предлагање на број на студенти за
запишување во прва година во учебната 2009 / 2010 година;
Донесување на Одлука за формирање на Дисциплинска комисија;
Разно.

Дневен ред на 6. седница на Наставно - научен совет, одржана на
12.3.2009 год.:
Усвојување на Записникот од 5. седница на Наставно - научниот совет.
1. Донесување на Одлука за избор на помлад асистент од наставно научна област туризам на Факултетот за туризам и бизнис логистика,
според Универзитетски билтен бр.16 од 16.2.2009 година;
2. Донесување на Одлука за определување лице овластено за
постапување по претставки и предлози;
3. Донесување на Одлука за отворање на интердисциплинарни студии
на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот -
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насока Гастрономија, исхрана и диететика со седиште во Штип;
4. Информација од Деканат;
5. Разно.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Дневен ред на 7. седница на Наставно - научен совет, одржана на
26.3.2009 год.:
Усвојување на Записникот од 6. седница на Наставно - научниот совет.
Донесување на Одлука за одобрување на продолжена априлска испитна сесија;
Донесување на Одлука за организирање на стручни студии на
Ресторанско-гастрономска насока;
Донесување на Одлука за надомест на трошоци за изработка на
реферат-рецензија;
Разно.
Дневен ред на 8. седница на Наставно - научен совет, одржана на
24.4.2009 год.:
Усвојување на Записникот од 7. седница на Наставно - научниот совет.
Донесување Одлука за усвојување на Предлог-студиска програма на
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце
Делчев“ - Штип на насоката Бизнис логистика;
Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-листа за дефинирање
на приоритети (области) на научно усовршување на втор и на трет
циклус на студии на Факултетот за туризам и бизнис логистика при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
Барања за одобрување средства за покривање на трошоци за
докторски дисертации;
Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-програмата за
полагање на туристички водич и туристички придружници на
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип;
Донесување на Одлука за студентите на Факултетот за туризам
и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, за
организирање на практична настава - (феријална пракса) во траење
од 30 (триесет) дена;
Разно.

Дневен ред на 9. седница на Наставно - научен совет, одржана на
9.5.2009 год.:
Усвојување на Записникот од 8. седница на Наставно - научниот совет.
1. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден
(1) професор од областа на правни науки – трговско право на Факултетот за туризам и бизнис логистика;
2. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден
(1) помлад асистент од областа на туризам и угостителство на Факултетот за туризам и бизнис логистика;
-
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3. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на два
(2) помлади асистенти од областа на економските науки на Факултетот за туризам и бизнис логистика;
4. Донесување на Одлука за договорно ангажирање на еден (1) професор од област на туризам од Факултетот за туризам и угостителство
– Охрид, за учебната 2009/2010 година за задолжителен предмет Патнички агенции (III семестар фонд на часови 3+1 );
5. Донесување на Одлука за присуство на Симпозиум во Охрид на 4-5
јуни 2009 година;
6. Донесување на Одлука за континуирана контрола на студентите кои
ќе посетуваат практична настава (феријална пракса) во траење од 30
(триесет) дена на Факултетот за туризам и бизнис логистика;
7. Донесување Одлука за деловна соработка со Факултетот за туризам
и угостителство во Охрид, како и со други сродни факултети во
земјава и во странство;
8. Разно.
- Дневен ред на 10. седница на ННС, одржана на 19.6.2009 год.:
1. Донесување на Одлука за формирање Комисија за запишување на
нови студенти во прва година на прв циклус на Факултетот за туризам
и бизнис логистика, за учебна 2009/2010 година;
2. Барање од доц. д-р Нако Ташков за книга „Готварство“;
3. Донесување на Одлука за издавање на учебник со наслов „Готварство“;
4. Барање од доц д-р Нако Ташков за книга „Техника за послужување“;
5. Донесување на Одлука за издавање на учебник со наслов „Техника
за послужување“;
6. Донесување на Одлука за исплата на членови на Рецензентска
комисија;
7. Разно.
Дневен ред на 11. седница на Наставно - научен совет, одржана на
25.6.2009 год.:
Усвојување на Записникот од 10. седница на Наставно - научниот совет.
1. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за
пријавениот кандидат по Конкурсот од 15.6.2009 година, објавен во
дневниот весникот „Вечер“, за избор на еден наставник за наставно –
научната област трговско право на Факултетот за туризам и бизнис
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за
пријавените кандидати по Конкурсот од 15.6.2009 година, објавен во
дневниот весникот „Вечер“, за избор на 2 (двајца) соработници во
звање помлад асистент за наставно – научната област економски науки на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип;
3. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за
-
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пријавениот кандидат по Конкурсот од 15.6.2009 година, објавен
во дневниот весникот „Вечер“, за избор на 1 (еден) соработник во
звање помлад асистент за наставно – научната област туризам и
угостителство на Факултетот за туризам и бизнис логистика при
Универзитетот „Гоце Делчев“во Штип;
4. Разно.
Дневен ред на 12. седница на Наставно - научен совет, одржана на
8.7.2009 год.:
Усвојување на Записникот од 11. седница на ННС.
1. Донесување на Одлука за усогласување на студиските програми на
прв циклус на универзитетски (академски) студии на Факултетот за
туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип во согласност со Законот за изменување и дополнување на
Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“, бр. 26/09);
2.		 Донесување на Одлука за усвојување на Извештај од Рецензентската
комисија за избор на еден наставник (во сите звања) за наставнонаучната област трговско право, по Конкурсот од 15.6.2009 година;
3.		 Донесување на Одлука за усвојување на Извештај од Рецензентската
комисија за избор на еден соработник за наставно - научната област
економски науки, по Конкурсот од 15.6.2009 година;
4.		 Донесување на Одлука за усвојување на Извештај од Рецензентската
комисија за избор на еден соработник за наставно - научната област
туризам и угостителство, по Конкурсот од 15.6.2009 година;
5.		 Разно.
-

1.

2.
3.
4.
5.
6.
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Дневен ред на 13. седница на Наставно - научен совет, одржана на
10.9.2009 год.:
Усвојување на Записникот од 12. седница на ННС.
Донесување на Одлука за усвојување на список на наставници за
реализирање - покриеност на наставата на Факултетот за туризам
и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во
зимскиот семестар на учебната 2009/2010 година;
Донесување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр.
2602-57/5 од 19.6.2009 година за издавање на учебник со наслов
„Техника на послужување“ од авторот доц. д-р Нако Ташков;
Донесување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр.
бр. 2602-57/4 од 19.6.2009 година за издавање на учебник со наслов
„Готварство “ од авторот доц. д-р Нако Ташков;
Донесување на Одлука за изменување на Студиската програма на
насоката Бизнис логистика при Факултетот за туризам и бизнис
логистика;
Донесување на Одлука за одобрување средства за учество на
Меѓународен симпозиум;
Донесување на Одлука за утврдување број на лица по наставни
дисциплини за ангажирање на волонтери на Факултетот за туризам и
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бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
7. Донесување на Одлука за усвојување на Извештајот за извршената
феријална пракса на студентите од прва година на Факултетот за
туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, во учебната 2008/2009 година;
8. Разно.
Одлуки донесени на седниците
Документациска база:
Записник 1 од 17.11.2008 година (21.8.2008 г.)
Одлука за распишување на Конкурс за избор на помлад асистент/
асистент од областа туризам на Факултетот за туризам и бизнис логистика.
-

Записник 2 од 20.11.2008 година
Одлука за усвојување на студиски програми за прв циклус на студии
на Факултетот за туризам и бизнис логистика.
Одлука за избор на двајца сенатори – претставници од Факултетот за
туризам и бизнис логистика (доц. д-р Никола Димитров и доц. д-р Златко
Јаковлев).
- Записник 3 од 19.12.2008 година
Одлука за формирање на Рецензентска комисија за изработка на
реферат/рецензија за избор на помлад асистент/асистент за наставнонаучната област туризам, 1 извршител (претседател, доц. д-р Нако
Ташков, в.д. декан на Факултетот за туризам и бизнис логистика; членови:
доц. д-р Никола Димитров и доц. д-р Златко Јаковлев, наставници во
редовен работен однос на Факултетот за туризам и бизнис логистика).
Донесување на Решение за членови на Рецензентска комисија.
-

Записник 4 од 28.1.2009 година
Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на студиската
програма од прв циклус;
Одлука за признавање на положени испити на студенти кои применуваат од други факултети;
Одлука за усвојување на План за реализација на наст. за одржување
на предавањата од летен семестар;
Предлог-одлука за избор на декан на Факултетот;
Одлука за избор на секретар на Факултетот за туризам и бизнис логистика.
-

Записник 5 од 9.2.2009 година
Одлука за избор на продекан на Факултетот за туризам и бизнис логистика;
Одлука за предлагање на број на студенти за упис на студенти во
2009/2010год.;
Одлука за формирање на членови на Дисциплинска комисија.
-
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Записник 6 од 12.3.2009 година
Одлука за избор на помлад асистент;
Одлука за организирање на прв циклус за насока Гастрономија, диететика и исхрана;
Одлука за назначување на овласено лице;
Одлука-известување до Министерство за правда.
-

Записник 7 од 26.3.2009 година
Одлука за продолжена априлска испитна сесија;
Одлука за организирање на стручни студии на Ресторанскогастрономска насока;
Одлука за надоместок на трошоци за изработка на реферат –
рецензија за избор на соработник во звање помлад асистент за наставнонаучната област туризам.
-

Записник 8 од 24.4.2009 година
Одлука за усвојување Предлог-студиска програма за насока Бизнис
логистика;
Одлука за усвојување Предлог-листа за дефинирање на преоритети
за научно усовршување;
Одлука за одобрување од областа на научно усовршување м-р Тања
Ангелкова;
Одлука за усовршување на Програма за туристички водич и туристички придружници;
Одлука за организирање на феријална пракса.
-

Записник 9 од 29.5.2009 година
Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник;
Одлука за распишување Конкурс за избор на помлади асистенти;
Одлука за ангажирање наставник од Факултетот за туризам во
Охрид;
Одлука за одобрување средства за учество на симпозиум;
Одлука за следење и контрола на студентите;
Одлука за деловна соработка меѓу Факултетот за туризам во Охрид
и Факултетот за туризам и бизнис логистика во Гевгелија.
-

Записник 10 од 19.6.2009 година
Одлука за формирање Комисија за запишување на нови студенти во
прва година на прв циклус на Факултетот за туризам и бизнис логистика,
за учебна 2009/2010 година;
Барање од доц. д-р Нако Ташков за книга „Готварство“;
Одлука за издавање на учебник со наслов „Готварство“;
Барање од доц. д-р Нако Ташков за книга „Техника за послужување“;
Одлука за издавање на учебник со наслов „Техника за послужување“;
Одлука за исплата на членови на Рецензентска комисија.
-
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Записник 11 од 25.6.2009 година
Одлука за формирање на Рецензентска комисија за еден професор;
Решение за формирање на Рецензентска комисија за еден професор;
Одлука за формирање на Рецензентска комисија за двајца помлади
соработници;
Решение за формирање на Рецензентска комисија за двајца помлади
соработници;
Одлука за формирање на Рецензентска комисија за еден помлад асистент од областа туризмот и угостителството;
Решение за формирање на Рецензентска комисија за еден помлад асистент од областа туризмот и угостителството.
-

Записник 12 од 8.7.2009 година
Одлука за измена и дополнување на Студиската програма на прв циклус студии;
Одлука за усвојување на Извештај од Рецензентската комисија за
избор на еден наставник (во сите звања) за наставно-научната област
трговско право;
Одлука за усвојување на Извештај од Рецензентската комисија за
избор на еден соработник за наставно-научната област економски науки;
Одлука за усвојување на Извештај од Рецензентската комисија за
избор на еден соработник за наставно-научната област туризам и угостителство.
-

Записник 13 од 10.9.2009 година
Одлука за усвојување на список на наставници за реализирање покриеност на наставата на Факултетот за туризам и бизнис логистика
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во зимскиот семестар на
учебната 2009/2010 година;
Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр. 2602-57/5
од 19.6.2009 година за издавање на учебник со наслов „Техника на
послужување“ од авторот доц. д-р Нако Ташков;
Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр. бр. 2602-57/4 од
19.6.2009 година за издавање на учебник со наслов „Готварство “ од
авторот доц. д-р Нако Ташков;
Одлука за изменување на Студиската програма на насоката Бизнис
логистика при Факултетот за туризам и бизнис логистика;
Одлука за одобрување средства за учество на Меѓународен
симпозиум;
Одлука за утврдување број на лица по наставни дисциплини за
ангажирање на волонтери на Факултетот за туризам и бизнис логистика
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
Одлука за усвојување на Извештајот за извршената феријална пракса
на студентите од прва година на Факултетот за туризам и бизнис логистика
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во учебната 2008/2009 година.
-
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНТИТЕ ПО 
ОДДЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 
Во текот на студиската 2008/09 година, студентите активно ги полагаа
колоквиумите и завршните испити. Резултатите од изминатите испитни
сесии: февруарска, априлска, јунска и септемвриска, за Гевгелија, Штип и
збирно, е како што следува:
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%
положени

Оценки

Просечна
оценка

февруарска сесија
Ресторански менаџмент
Просторно планирање
Термален (бањски)
туризам
Економика на
угостителство
Основи на туризмот
Англиски јазик 1
Ресторански менаџмент
Просторнопланирање
Термален (бањски)
туризам
Економика на
угостителство
Основи на туризмот
Англиски јазик 1
Ресторански менаџмент
Просторно планирање
Туристичка географија
Термален(бањски)
туризам
Економика на
угостителство
Хотелиерство
Основи на туризмот
Слободно време и
алтернативен туризам
Менаџмент во туризмот

77
18

18 20 21 15
7 4 2 0

2
0

76
13

7,5
6,6

98,7
72,2

95

15 35 29

9

0

88

7,4

93,6

94

22 27 24 10

3

86

7,4

93,5

94
95
2
3

11 17 19 18
40 16 12 8
0 0 1 0
0 1 1 0

13
16
0
0

78
92
1
2

8,2
7,3
8,0
7,5

84,8
98,9
50,0
66,7

9

3

0

0

0

0

3

6,0

60,0

3

2

0

0

0

0

2

6,0

66,7

12
2
2
1
89

2 2 1 0
1 1 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
22 27 18 16

0
0
0
0
3

5
2
1
1
86

6,8
6,5
8,0
7,0
7,4

50,0
100
50,0
100
96,6

5

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

1

0

0

0

2

6,5

67,0

91
9

4
4

14 19 20
0 0 0

31
0

88
5

8,7
6,0

97,8
44,4

89

18 23 22 14

4

81

7,5

95,0

91

22 36 16

4

87

7,3

95,0

Вкупно
пријавено
студенти

Предмет

6

7

8

9

9

10

Вкупно
положиле

Постигнати резултати по одделни предмети (Гевгелија)

Годишен извештај

Англиски јазик 2
Ресторански менаџмент
Туристичка географија
Термален (бањски)
туризам
Економика на
угостителство
Хотелиерство
Основи на туризмот
Слободно време и
алтернативен туризам
Менаџмент во туризмот
Англиски јазик 2

90
2
4

35 21 13
1 1 0
3 0 0

8
0
0

12
0
0

89
2
3

7,3
6,5
6,0

100
100
100

6

4

0

0

0

0

4

6,0

67,0

2

2

0

0

0

0

2

6,0

100

2
5

2
4

0
0

0
0

0
0

0
0

2
4

6,0
6,0

100
100

7

5

0

0

0

0

5

6,0

83,3

3
1

2
0

1
1

0
0

0
0

0
0

3
1

6,3
7,0

100
100

Број на студенти со признати предмети (испити): 1 – Оливера Ромалн
со признати испити: Економика во угостителството, Хотелиерство и
Англиски јазик 1

Ресторански менаџмент
Просторно планирање
Основи на туризмот
Термален (бањски)
туризам
Економика на
угостителство
Англиски јазик 1
Шпански јазик 1
Руски јазик 1
Основи на туризмот
Термален (бањски)
туризам
Економика на
угостителство
Ресторански менаџмент
Просторно планирање
Туристичка географија
Основи на туризмот

%
положени

6

7

8

35
5
39

25
3
8

8
2
6

2 0
0 0
10 13

0
0
0

35
5
37

6,1
6,4
7,7

100
100
94,8

41

11 16

9

5

0

41

7,2

100

39

8

17 11

1

1

38

7,2

97,4

7
17
13
2

3
8
6
1

0
3
1
1

3
0
3
0

0
0
1
0

0
6
1
0

6
17
12
2

7,0
7,6
7,2
6,5

85,7
100
92,3
100

1

0

0

1

0

0

1

8,0

100

2

0

0

0

2

0

2

9,0

100

1
1
41
1

0 0
0 0
12 16
0 0

1
0
6
0

0
1
2
1

0
0
1
0

1
1
37
1

8,0
9,0
7,0
9,0

100
100
90,2
100

9

10

Просечна
оценка

Вкупно
пријавено
студенти

Предмет

Оценки

Вкупно
положиле

Постигнати резултати по одделни предмети (Штип)
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Слободно време и
алтернативен туризам
Менаџмент во туризмот
Термален (бањски)
туризам
Економика на
угостителство
Хотелиерство
Англиски јазик 1
Англиски јазик 2
Шпански јазик 2
Руски јазик 1
Руски јазик 2
Германски јазик
Туристичка географија
Менаџмент во туризмот
Основи на туризмот
Хотелиерство
Слободно време и
алтернативен туризам
Англиски јазик 2
Шпански јазик 2

41

13

8

7

2

0

30

6,9

73,0

41

14 12

8

2

1

37

7,0

90,0

1

0

0

1

0

0

1

8,0

100

1

0

0

1

0

0

1

8,0

100

41
4
4
17
1
15
1
3
3
2
2

10 20
3 0
3 0
4 4
0 0
5 3
0 0
2 1
3 0
2 0
2 0

5
0
0
3
0
4
0
0
0
0
0

3
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0

1
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0

39
3
3
13
1
15
1
3
3
2
2

7,1
6,0
6,0
7,4
9,0
7,4
10,0
6,3
6,0
6,0
6,0

95,1
75,0
75,0
76,4
100
100
100
100
100
100
100

8

8

0

0

0

0

8

6,0

100

1
2

0
2

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

7,0
5,0

100
100

Број на студенти со признати предмети (испити) - вкупно тројца
студенти: Александра Пармачка – признати: Англиски 1 и 2; Василка
Читкушева – признат Руски јазик 1 и Татјана Укајдари – признати:
Англиски јазик 1 и 2.
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%
положени

Оценки

Просечна
оценка

Ресторански менаџмент
Просторно планирање
Термален (бањски)
туризам
Економика на
угостителство
Основи на туризмот
Англиски јазик 1
Шпански јазик 1
Руски јазик 1

112
23

43 28 23 15
10 6 2 0

2
0

111
18

7,1
6,5

99,1
90,0

136

26 51 38 14

0

129

7,3

94,8

133

30 44 35 11

4

124

7,3

93,2

133
102
17
13

19 23 29 31
43 16 15 8
8 3 0 0
6 1 3 1

13
16
6
1

115
98
17
12

7,9
6,7
7,6
7,2

86,5
91,9
100
92,3

Вкупно
пријавено
студенти

Предмет

Вкупно
положиле

Вкупно (Гевгелија и Штип)

6

7

8

9

10

Годишен извештај

Ресторански менаџмент
Просторно планирање
Термален (бањски)
туризам
Економика на
угостителство
Основи на туризмот
Англиски јазик 1
Ресторански менаџмент
Просторно планирање
Туристичка географија
Термален (бањски)
туризам
Економика на
угостителство
Хотелиерство
Основи на туризмот
Слободно време и
алтернативен туризам
Менаџмент во туризмот
Англиски јазик 2
Шпански јазик 2
Руски јазик 1
Руски јазик 2
Германски јазик
Ресторански менаџмент
Туристичка географија
Термален (бањски)
туризам
Економика на
угостителство
Хотелиерство
Основи на туризмот
Слободно време и
алтернативен туризам
Менаџмент во туризмот
Англиски јазик2
Шпански јазик 2

2
3

0
0

0
1

1
1

0
0

0
0

1
2

8,0
7,5

50,0
66,7

10

3

0

1

0

0

4

6,5

40,0

5

2

0

0

2

0

4

7,5

80,0

3 3 1 0
1 1 0 0
0 0 2 0
0 1 0 1
34 43 24 18

0
0
0
0
4

7
2
2
2
123

6,7
6,5
8,0
8,0
7,3

50,0
100
66,7
100
96,8

6

0

0

1

0

0

1

8,0

16,7

4

1

1

1

0

0

3

7,0

75,0

132
10

14 34 24 23
4 0 0 1

32
0

127
5

8,2
6,6

96,2
50,0

130

31 31 29 16

4

111

7,4

85,4

132
94
17
1
15
1
2
7

36 48 24 11
38 21 13 8
4 4 3 0
0 0 0 1
5 3 4 2
0 0 0 0
1 1 0 0
5 1 0 0

5
12
2
0
1
1
0
0

124
92
13
1
15
1
2
6

7,2
6,6
7,4
9,0
7,4
10,0
6,5
6,2

93,9
87,5
76,4
100
100
100
100
100

6

4

0

0

0

0

4

6,0

67,0

2

2

0

0

0

0

2

6,0

100

4
7

4
6

0
0

0
0

0
0

0
0

4
6

6,0
6,0

100
85,7

15

13

0

0

0

0

13

6,0

92,8

6
2
2

5
0
2

1
2
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6
1
0

6,2
7,0
5,0

100
100
100

14
2
3
2
130

4 студенти со признати испити
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Вкупно (Гевгелија и Штип) за двата семестра во 2008/2009 год.
%
положени

44 29 26 15
10 8 3 1

2
0

116
22

7,1
6,8

97,5
78,6

158

33 51 40 14

0

138

7,2

87,3

144

35 45 36 13

4

133

7,3

92,3

136

18 34 24 23

32

131

8,1

96,3

145

44 31 29 16

4

124

7,2

86,1

138
137
104
96
17
17
14
15

41
39
44
38
8
4
6
5

5
4
16
12
6
2
1
1

130
129
100
94
17
13
13
15

7,1
7,2
6,6
6,9
7,6
7,4
7,3
7,4

94,2
94,2
96,0
93,9
100
76,4
92,8
100

6

7

49
44
17
23
3
4
1
3

8

9

24 11
24 18
15 8
13 8
0 0
3 0
3 2
4 2

10

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Ресторански менаџмент
Просторно планирање
Термален(бањски)
туризам
Економика на
угостителство
Хотелиерство
Слободно време и
алтернативен туризам
Менаџмент во туризмот
Туристичка географија
Англиски јазик 1
Англиски јазик 2
Шпански јазик 1
Шпански јазик 2
Руски јазик 1
Руски јазик 2

Оценки

119
28

Вкупно
пријавено
студенти

Предмет

Вкупно број на студенти со признати испити (предмети): 4 студенти
7. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ

Р.б.
1

Компјутер

2

Преносен компјутер (лаптоп)

Тип
Fujitsu Siemens
ESPRIMO E7935
FS ESPRIMO V6505

4

Телефони

Cisco 7911 G

3
5
6
7

500

Опременост на Факултетот
Гевгелија
Опрема

Принтер
Апарат

Phaser 3428V/D
Canon A590

Проектор со проекционо платно Optoma
Табла

Намена

Број
2
3
1
2
1
1
1

Годишен извештај

Р.б.

Штип – дисперзирани студии

1

Компјутер

2

Преносен компјутер (лаптоп)

Тип
Fujitsu Siemens
ESPRIMO E7935
FS ESPRIMO V6505

4

Телефони

Cisco 7911 G

3

Опрема

Принтер

Намена

Број
3
2

Xerox 4150 PS

1
2

• Библиотеки/литература (број на книги и список на книги)
ФТБС, Библиотека - Гевгелија

Деловоден
бр. на книга

Наслов на книга

1. – 7.

Современ менаџмент

8. – 14.

Употреба на земјиштето

15. – 21.
22. - 28.
29. – 33.
34. - 40.
41. – 47.
48. – 54.
55. – 61.
62. - 68.
69. - 75

Автор

Gareth r. Jones, Jennifer (инв. број 141-149,
M. George
стр. 802)

Стефан Маршал,
Дејвид Банистер

Прирачник за раководење
Ник Лампкин, Марк
на земјоделските фарми за
Межерс и Сузан Падел
органско производство
Harvey S. Rosen, Ted
Јавни финансии
Gayer
Основи на финансиски
Stanley B. Block, Geofменаџмент
frey A. Hirt
Прирачник за процена и
менаџмент на ризиците на Питер Калоу
животната средина
Глобалната секс –
Карен Бикс, Дилајла
индустрија и препродажАмир
бата на луѓе
Проблем во урбаниот
Мејер, Кеин, Вол
превоз
Каматни стапки и текови
Џејмс Ц. Ван Хорн
на финансискиот пазар
Детето, семејството и
Стивен Македо, Ирис
државата
Мерион Јанг
Дипломатија на
Лоренс Е. Саскинд
животната средина

76. – 82.

Мултикултурна загатка

83. – 89.

Живеење со природата

90. – 96.

Рурален развој на Соединетите Американски
Држави

Инв. бр, страници

(инв.број 73-80,
стр. 506)

(инв.број 164-170,
стр. 326)
(инв.број 44-50,
стр. 596)
(инв.број 36-40,
стр. 658)
(инв.број 131-140,
стр. 642)
(инв.број 111-117,
стр. 239)

(инв.број 174-180,
стр. 464)
(инв.број 61-70,
стр. 319)
(инв.број 54-60,
стр. 409)
(инв.број 84-90,
стр. 213)
(инв.број 101-107,
Герд Бауман
стр. 169)
Френк Фишер, Мартен (инв.број 94-100,
А. Хајер
стр. 284)
Вилијам А. Галстон,
Карен Џ. Бехлер

(инв.број 121-130,
стр. 359)
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97. - 103
104. – 105.
106. – 112.
113. – 118.
119. – 124.
125. – 131.
132. – 133.
134. – 135.
136. – 137.
138. – 139.
140. – 141.
142. – 146.

Глобална револуција на
јавниот менаџмент
Основи на финансиски
менаџмент
Агросистемска одржливост
Основи на превозни и
сообраќајни операции

(инв.број 12-20,
стр. 114)
Stanley B. Block, Geof- (инв.број 34-35,
frey A. Hirt
стр. 658)
инв.број 153-160,
Стивен Р. Глисман
стр. 340)
(инв.број 181-186,
Карлос Ф. Даганцо
стр. 342)
Дејвид А. Хеншер, Ен (инв.број 191, стр.
Транспорт
М. Бруер
390)
(инв.број 21, стр.
Глобализација
Јан Арт Шолте
559)
Анимација во туристичка- Д-р Бранко Бунташе- (инв.број 7-8, стр.
та понуда
ски
181)
Психологија на туризмот Д-р Бранко Бунташе- (инв.број 3-4, стр.
и угостителството
ски
250)
Задоволства и незадовол- Д-р Бранко Бунташе- (инв.број 5-6, стр.
ства на туристите
ски
108)
Вонпансионската понуД-р Бранко Бунташе(инв. број 1-2, стр.
да и потрошувачка во
ски
191)
езерските тур.места во
Митре Аврамовски
Македонија
Просторен план на Р.
Бр.1, 2
Македонија
Македонија - тур. водич
Бр.1, 5
Доналд Ф. Кетл

Штип – дисперзирани студии

Деловоден бр.
на книга
1. – 3.
4. – 6.
7. – 9.
10. – 12.
13. - 15
16. – 18.
19. – 21.
22. – 24.
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Наслов на книга

Автор

Gareth r. Jones, Jennifer M. George
Стефан Маршал,
Употреба на земјиштето
Дејвид Банистер
Прирачник за раководење Ник Лампкин, Марк
на земјоделските фарми за Межерс и Сузан Паорганско производство
дел
Harvey S. Rosen, Ted
Јавни финансии
Gayer
Основи на финансиски
Stanley B. Block, Geofменаџмент
frey A. Hirt
Прирачник за процена и
менаџмент на ризиците на Питер Калоу
животната средина
Глобалната секс –
Карен Бикс, Дилајла
индустрија и препродажбаАмир
та на луѓе
Проблем во урбаниот преМејер, Кеин, Вол
воз
Современ менаџмент

Инв. бр, страници
(инв.број 146-150,
стр.802)
(инв.број 71-74,
стр. 506)
(инв.број 161-163,
стр.326)
(инв.број 41-43,
стр. 596)
(инв.број 31-33,
стр. 658)
(инв.број 135-137,
стр.642)
(инв.број 118-120,
стр.239)
(инв.број 171-173,
стр.464)
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25. – 27.
28. – 30.
31. – 33.
34. – 36.
37. – 39.
40. – 42.
43. – 45.
46. – 48.
49. – 50.
51. – 52.
53. – 55.
56. – 57.
58. - 62

Каматни стапки и текови
на финансискиот пазар
Детето, семејството и
државата
Дипломатија на животната средина

(инв.број 63-65,
стр. 319)
Стивен Македо, Ирис (инв.број 51-53,
Мерион Јанг
стр. 409)
(инв.број 81-83,
Лоренс Е. Саскинд
стр. 213)
(инв.број 108-110,
Мултикултурна загатка
Герд Бауман
стр.169)
Френк Фишер, Мартен (инв.број 91-93,
Живеење со природата
А. Хајер
стр. 284)
Рурален развој на Соедине- Вилијам А. Галстон,
(инв.број 122-126,
тите Американски Држави Карен Џ. Бехлер
стр.359)
Глобална револуција на
(инв.број 11-16,
Доналд Ф. Кетл
јавниот менаџмент
стр.114)
Агросистемска одржлиинв.број 151-155,
Стивен Р. Глисман
вост
стр.340)
Основи на превозни и
(инв.број 187-188,
Карлос Ф. Даганцо
сообраќајни операции
стр.342)
Дејвид А. Хеншер, Ен (инв.број 197-198,
Транспорт
М. Бруер
стр390)
(инв.број 23-25,
Глобализација
Јан Арт Шолте
стр. 559)
Просторен план на Р.
Бр.1, 2
Македонија
Македонија - тур. водич
Бр.1, 5
Џејмс Ц. Ван Хорн

8. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
Простории каде се одржува наставата
Предавањата на Факултетот, во текот на 2008/2009 година, се одржуваат во просториите на Хотел „Пелагонија“ во Гевгелија и во просториите
на Економскиот факултет во Штип.
Реновирање, адаптација и санација на просториите
За потребите на Факултетот, од наредната академска 2009/10 година, се планира адаптација на уште две простории во хотел „Пелагонија“
- Гевгелија и користење на предавални на Економскиот факултет во
Штип. Изградбата на нов објект во просторот на поранешната касарна во
Гевгелија е планирана да започне во текот на академската 2009/10 година,
и адаптација на една општествена зграда во Штип за потребите на Факултетот – дисперзирани студии во Штип.
9. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ (зборници, книги)
Литература издадена од наставничкиот кадар на Факултетот
Наставниот кадар сè уште нема издадено своја литература-учебници
и скрипти, но во фаза на подготовка се неколку учебници кои од наредната
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академска година ќе бидат во употреба. За несметано одвивање на
воспитно-образовниеот процес, секој професор на студентите им има
наведено литература. Како главна литература се користат учебници
од Факултетот за туризам во Охрид. Користењето на овие учебници е
направено врз основа на меѓусебна соработка на ниво на факултети и
Универзитети.
Објавени зборници, книги
Како што е познато, Факултетот за туризам и бизнис логистика е
формиран пред една година, па поради тоа во моментов нема објавени
зборници. Во текот на наредната академска година е планирано да се
издадат неколку книги-учебници.
10. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
(проекти)
Проекти кои се во тек и во кои учествуваат вработените на
Факултетот
Примарна задача на Факултетот за туризам и бизнис логистика во
првата академска година е наставата во насоката Туризам, што не значи
дека во блиска иднина, покрај наставата, во фокусот на работата ќе бидат
и науката и истражувањето. Впрочем за тоа говорат и студиските насоки:
Бизнис логистика и Гастрономија, исхрана и диететика, кои се отвораат
во академската 2009/10 година.
Според тоа, постои добар почетен потенцијал за функционирање на
Факултетот за туризам и бизнис логистика преку создавање на комплетен
систем на наставно-научна и истражувачка работа. Впрочем, не би
постоел развој на овие дејности ако не се инвестира во човечките ресурси
на квалификуван кадар, кој преку истражување и апликативна работа
ќе ги следи светските трендови и ќе иницира нивна имплементација и
афирмација на истата во националната туристичка економија и бизнис,
но и обратно на афирмација на македонскиот туризам и гастрономија во
странство.
Научната и истражувачка дејност на Факултетот ќе биде мотив
повеќе за усовршување на наставниците, соработниците и лаборантите
не само во државата туку и во странство, од каде ќе се стекнат со нови
искуства кои ќе бидат применувани во правец на унапредување и развој на
современиот македонски туризам, бизнис логистиката и гастрономијата
во целина.
11. ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ
Објавени трудови од вработените на Факултетот
Наставничкиот кадар и соработниците во текот на изминатата
учебна 2008/2009 година со свои трудови учествуваше на неколку научни
симпозиуми:
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- доц. д-р. Нако Ташков, „Теорија на хаосот како можност за развивање
на MICE во време на криза”, Меѓународен симпозиум во организација на
Факултетот за туризам и угостителство, Охрид, јуни 2009 г.
Другите трудови од страна на организаторите сè уште не се објавени,
според тоа истите ќе бидат наведени во Годишниот извештај за 2009/2010
година.
Награди и признанија
Студенти од Факултетот, предводени од деканот проф. д-р Нако Ташков, учествуваа на неколку угостителско-туристички натпревари, при што
од истите се вратија со награди, дипломи и признанија.
Од 17 до 19 јануари 2009 г. во Струга, екипа од 6 студенти на Факултетот, предводена од деканот проф. д-р Нако Ташков, успешно се претстави на Меѓународниот саем за туризам и угостителство, организиран во Хотел „Дрим“ во Струга. Нашата екипа, на нивниот прв настап, успешно се
презентира на гастро-натпреварот во дисциплините: класична кујна и национална кујна и послужување, при што освои четири златни и еден бронзен
медал. На Саемот во Струга учестуваа студентите: Софија Јакимова, Душица Матета, Благој Велков, Кирче Керакепелиев, Петре Величковски и
Александар Василев.
Од 24 до 28 март 2009 година Факултетот учествуваше на Саемот по
гастрономија во Истанбул (Турција). Лаборанот Душица Санева го претставуваше Факултетот за туризам и бизнис логистика и освои златен медал.
На 29 август 2009 година Факултетот за туризам и бизнис логистика зеде активно учество на „Смоквијадата“ во Гевгелија. Факултетот беше
претставен од студентите во прва година: Станојкова Марија, Стефанија
Делева и Силвана Димитриева. За учеството Факултетот доби благодарница, а нашите студенти покрај благоданици добија и парична награда.
13. НОВИ ИЗБОРИ НА НАСТАВНИЧКИ И 
СОРАБОТНИЧКИ КАДАР
Избор на наставници членови во Универзитетски сенат
Врз основа на член 60 од Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип, Универзитетскиот сенат на 13. седница, одржана на 27 ноември
2008 година, ја донесе Одлуката за верификација на мандат на нови членови на Универзитетски сенат од Факултет за туризам и бизнис логистика
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. Се верификува мандатот за членови на Универзитетски сенат, согласно со Одлука од Наставно-научен
совет на Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип (број 0210 – 1589/2 – 3 од 20.11.2008 година) на: доц. д-р
Златко Јаковлев и доц. д-р Никола Димитров.
Избор/реизбор во звања на наставничкиот и соработничкиот кадар
1. Доц. д-р Владимир Пивоваров е избран во наставник во насловно
звање доцент за наставно научната област трговско право.
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2. М-р Тања Ангелкова е избрана во помлад асистент за научната област
туризам.
3. М-р Кристијан Џамбазовски е избран во помлад асистент за научното
подрачје туризам и угостителство.
4. М-р Душко Јошески е избран во помлад асистент за научното
подрачје економски науки .
12. ДРУГИ АКТИВНОСТИ
–– Учество на деканот проф. д-р Нако Ташков на Работилница на тема
„Потенцијали за развој на алтернативни форми на туризам”,
Штип, 2008 г.
–– Учество на деканот проф. д-р Нако Ташков на Работилница на тема
„Туризмот и слободното време, туристичка понуда и маркетинг
во туризмот и воспоставување туристичка повелба“, Штип, 2008
г.; „Потенцијали за развој на алтернативни форми на туризам”,
Штип.
–– Учество на деканот на Работилница за изработка на Туристички акционен план за општините Штип и Карбинци, 12-14 ноември 2008 г.,
Струга.
–– Од 17 до 19 јануари 2009 во Струга, екипа од 6 студенти на Факултетот, предводена од деканот проф. д-р Нако Ташков, успешно се претстави на Меѓународниот саем за туризам и угостителство, организиран во Хотел „Дрим“ во Струга. Нашата екипа, на нивниот прв настап, успешно се презентира на гастро-натпреварот во дисциплините: класична кујна и национална кујна и послужување, при што освои
четири златни и еден бронзен медал. На саемот во Струга учестуваа
студентите: Софија Јакимова, Душица Матета, Благој Велков, Кирче Керакепелиев, Петре Величковски и Александар Василев.
–– Учество на деканот проф. д-р Нако Ташков во Комисија за оценување
во гастрономијата на Меѓународен саем за туризам, 17-19 јануари
2009 г., Струга.
–– Планирано учество на саем во Белград, но од оправдани причини не
се реализира.
–– На 18 ноември 2008 г. и на 17 март 2009 г., на акцијата Ден на дрвото
под мотото „Да ја засадиме нашата иднина“ поголема група студенти од Факултетот за туризам и бизнис логистика активно зеде учество. Во Гевгелија, за Факултетот е определена посебна парцела во
месноста Горничет во близина на с. Коњско и над с. Моин, со задача Факултетот односно студентите во континуитет да се грижат за
негување на садниците и за засадување на нови.
–– Во периодот од 30 март до 3 април 2009 година Факултетот за туризам и бизнис логистика беше посетен од страна на двајца професори: Magiel Venema и Ton van Edmond, експерти во сферата на туризмот и користењето на слободното време од Универзитетот за
применети науки во Бреда – Холандија (Breda University of Applied
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––

––

––
––
––

––
––

––

Sciences NHTV). Професорите остварија контакти со наставничкиот кадар вработени на Факултетот, а исто така и со студентите во
Гевгелија и во Штип. Од разговорите произлегоа многу идеи за развој
на туризмот во Македонија и за размена на искуства и студенти со
развивање на можности за учење по заедничка струдиска програма,
и овозможување на добивање на две дипломи: национална и интернационална диплома.
Од 24 до 28 март 2009 година, учество на Саем по гастрономија во
Истанбул - Турција, нашиот лаборант Душица Санева го претставуваше Факултетот за туризам и бизнис логистика и освои златен медал.
Изложба на 22 април 2009 година, на тема „Туристичко-гастрономска
изложба на алтернативни форми за развој на туризмот“. На изложбата од страна на студентите беа подготвени поголем број разновидни и богато аранжирани домашни специјалитети. Во рамките
на изложбата беше поставена и музејска постановка. Бројот на експонатите беше импозантен и речиси сите беа во лична сопственост
на студентите. Првата изложба беше масовно посетена од страна на
граѓаните на Гевгелија, а беше отворена од страна на градоначалникот г. Иван Франгов.
На 12 мај 2009 година, за студентите во Гевгелија беше организирана
теренска настава во Негорски Бањи - Негорци.
На 22 мај 2009 година, за студентите во Штип беше организирана теренска настава во касарната „Јане Сандански“ во Штип.
Учество на нашите студенти на феријална пракса во периодот од
15 јули од 15 август. Места каде што се одржуваше феријаната
пракса: ДООЕЛ „Лес Аминес“ - Богданци; ДООЕЛ „Мастер Бет“ Скопје;   ДООЕЛ „Јавор“ - Мрзенци; Туристичка агенција „Одеон“
- Гевгелија; Туристичка агенција „Путник“ - Гевгелија; Туристичка
агенција „Сафари“ - Струмица; ДОО „Туристико“ - С. Дојран; ТП
„Мандра“ - Гевгелија; „Корона интернационал“ - Гевгелија; Хотелказино „Фламинго“ - Гевгелија; Хотел „Анска Река“ - Валандово;
Хотел „Десарет“ - Охрид; Негорски Бањи - Негорци; Хотел „Манастир“ - Берово, Ресторан „Универзитетски клуб“ - Штип, Хотел
„Бахамас“ - Радовиш, Хотел „Изгрев“ - Штип, Хотел „Тиверопол“
- Струмица, Туристичка агенција „Атлантис“ - Радовиш, ТА „Атлантис“ - Струмица, ТА „Феријал“ - Штип, Авто камп „Васко Карангелевски“ - Св.Наум, Ресторан „Заки Јуниор“ - Штип.
Меѓународен симпозиум во организација на Факултетот за туризам и
угостителство, јуни 2009 г., Охрид. Тема на трудот „Теорија на хаосот како можност за развивање на MICE во време на криза”.
Лаборантот Душица Санева во периодот 5-12 јули 2009 г. беше на
усовршување во Center of applied spectroscopy international summer
schools 2009 GC and UV-VIS Spectroscopy Application, Технолошкометалуршки факултет, Скопје.
На 29 август 2009 година Факултетот за туризам и бизнис логисти-
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ка зеде активно учество на „Смоквијадата“ во Гевгелија. Факултетот
беше претставен од а студентите во прва година: Станојкова Марија,
Стефанија Делева и Силвана Димитриева. За своето учество Факултетот доби благодарница, а нашите студенти покрај благоданици
добија и парична награда.
–– Лаборантот Душица Санева во периодот 11-12 септември 2009
г. учестуваше на 1st International HR conference and HR EXPO, Р.
Македонија.
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XVI.13. Педагошки факултет
1. Структура
• Декан - избор на декан
- Кирил Цацков - мај 2009 г.
Број на вработени - 24
• Наставници - 14 вработени:
- 1 редовен професор: проф. д-р Блаже Китанов;
- 9 вонредни професори: проф. д-р Кирил Цацков, проф. д-р Душан
Тодоровски, проф. д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева, проф. д-р Ленче
Милошева, проф. д-р Владо Петровски, проф. д-р Снежана Мирасчиева,
проф. д-р Снежана Ставрева-Веселинова, проф. Тодор Максимов, проф.
м-р Никола Смилков;
- 4 доценти: доц. д-р Соња Петровска, доц. д-р Виолета Николова,
доц. д-р Борче Костов, доц. д-р Снежана Јованова -Митковска.
• Соработници - 7 вработени:
- 4 асистенти - магистри на науки: асс. м-р Трајче Стојанов, асс. м-р
Ирена Китанова, асс .м-р Кирил Барбареев; асс. м-р Деспина Сивевска;
- 4 помлади асистенти од кои 1 е магистер: пом. асс. м-р Билјана
Попевска-Митевска, помл. асс. Даниела Јакимова, помл. асс. Билјана
Стојанова, помл. асс. Милена Ѓоќиќ.
• Административен кадар - 1 вработен
- 1 - технички секретар - секретар на Факултетот: Габриела Андова.
Број на запишани студенти во учебната 2008/09 година
- Одделенска настава - 68 студенти
- Предучилишно воспитување - 58 студенти
- Вкупен број на запишани студенти на Факултетот: Оделенска
настава -396 студенти; Предучилишно воспитување - 210 студенти;
Дообразување - 181 студенти.
- Вкупно 787 студенти.
2. Оддели
- Предучилишно воспитание
- Оддел за одделенска настава
- Раководители на одделите
Проф. д-р Снежана Мирасчиева - Предучилишно воспитание
Доц. д-р Соња Петровска - Оддел за одделенска настава
3. Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот совет
Во текот на оваа година се одржани вкупно 10 седници на
Наставно - научниот совет. Од направената анализа, според дневниот
ред на наведените седници, се констатира дека се разгледувани повеќе
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значајни точки: наставна проблематика, формирање на рецензентски
комисии за избор и преизбор на наставници и соработници, формирање
на рецензентска комисија за издавање на учебници по одделни предмети,
барања од наставници и соработници за присуство на научни собири и
симпозиуми во земјава и во странство, барања од студенти и др.
• Дневен ред за 1. седница на ННС
1. Усвојување на Записникот од 6. седница на Наставно-научниот совет
на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип,
одржана на 9.12.2008 година;
2. Избор на наставник во наставно-научно звање од областа на
Педагогијата по објавен Конкурс („Универзитетски билтен“ бр.14 од
21.1.2009 год);
3. Одлука за избор на секретар-правник на Педагошки факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
4. Формирање на Дисциплинска комисија за дисциплински постапки
против студентите кои не се придржуваат на Законот, Статутот на
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Правилникот на единицата и
други акти;
5. Измени и дополнувања на ревидираните студиски програми на Одделот
за предучилишно воспитување и Одделот за одделенска настава;
6. Одлуки по барања;
7. Информации.
• Дневен ред за 2. седница на ННС
1. Усвојување на Записникот од 1. седница на Наставно-научниот совет
на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип,
одржана на 9.2.2009 година;
2. Донесување на Одлука за покренување постапка за утврдување на
еден или повеќе кандидати за декан на Педагошкиот факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
3. Информации.
• Дневен ред за 3. седница на ННС
1. Усвојување на Записникот од 2. седница на Наставно-научниот совет
на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип,
одржана на 16.2.2009 година;
2. Утврдување на еден или повеќе кандидати за избор на декан на
Педагошкиот факултет во Штип;
3. Одлука за распишување на Конкурс за избор на асистент од областа
методика:
–– Методика на наставата по македонски јазик;
–– Методика на воспитна работа;
–– Педагошка практика;
–– Историја на педагошки идеи.
4. Одлука за распишување на Конкурс за II циклус постдипломски студии

510

Годишен извештај

на Педагошкиот факултет;
5. Одлука за согласност за ангажирање на проф. д-р Душан Тодоровски
по предметите Основи на физичкото образование со методика и
Кинезитерапија на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски “ Скопје;
6. Разно – барања.
• Дневен ред за 4. седница на ННС
1. Усвојување на записникот од 3. седница на Наставно-научниот совет
на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип,
одржана на 31.3.2009 година;
2. Дополнување на Одлуката бр. 0210-738/6-16 од 23.11.2007 год. за
усвојување на студиски програми за наставнички компетенции на
Универзитет „Гоце Делчев“ - Педагошки факултет во Штип;
3. Одлука за формирање на Комисија за изработка на Елаборат за III
циклус на студии;
4. Одлука за утврдување на потреба од магистри и доктори на науки по
научна област на Педагошки факултет;
5. Список на магистри и докторанди за користење на стипендии од
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
6. Разно.
• Дневен ред за 5. седница на ННС
1. Усвојување на записникот од 4. седница на Наставно-научниот совет
на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип,
одржана на 29.4.2009 година;
2. Формирање на Рецензентска комисија за избор на асистент;
3. Одлука за покренување постапка за распишување Конкурс за избор
на наставник во сите звања во наставно-научно поле хуманистички
науки, подрачје ликовна уметност, по предметите: Ликовно воспитание
и образование со методика I; Ликовно воспитание и образование
со методика II; Кукларство и сценографија; Ликовна работилница
(изборен); 5. Ликовно студио (изборен).
4. Формирање на катедри при Педагошки факултет;
5. Разно.
• Дневен ред за 6. седница на ННС
1. Усвојување на записникот од 5. седница на Наставно-научниот совет
на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип,
одржана на 22.5.2009 година;
2. Формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник во сите
наставно-научни звања во наставно-научно поле хуманистички науки,
подрачје ликовна уметност, по предметите: Ликовно воспитание
и образование со методика I; Ликовно воспитание и образование
со методика II; Кукларство и сценографија; Ликовна работилница
(изборен); 5. Ликовно студио (изборен);
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3. Конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во
наставно- научно поле општествени науки, подрачје образование по
предметот: Методика на наставата по природа и општество;
4. Конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во
наставно-научно поле општествени науки, подрачје образование, по
предметите: Дидактика, (Дидактика 1 и Дидактика 2); Методика на
работа со надарени деца (изборен); Образовна технологија (изборен);
Педагошка комуникација (изборен);
5. Конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања,
наставно-научно поле општествени науки, подрачје социологија, по
предметите: Социологија на образование, Основи на општествено
уредување, Религиски системи (изборен), Мултикултурно образование
(изборен);
6. Донесување на Одлука за формирање на Конкурсна комисија за
упис на нови студенти во прва година во учебната 2009/2010 год. на
Педагошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
7. Договор за печатење на списанието „Воспитание“ бр: 10, Штип, 2009
година;
8. Разно.
• Дневен ред за 7. седница на ННС
1. Усвојување на записникот од 6. седница на Наставно-научниот совет
на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип,
одржана на 24.6.2009 година;
2. Донесување на Одлука за усогласување на студиските–наставни
програми со Законот за високото образование;
3. Донесување на Одлука за распоред на наставници-асистенти по
катедри;
4. Избор на продекан на Педагошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
5. Замена на член на Сенат од Педагошки факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип;
6. Разно.
• Дневен ред за 8. седница на ННС
1. Усвојување на записникот од 7. седница на Наставно-научниот совет
на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип,
одржана на 8.7.2009 година;
2. Формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник во сите
наставно-научни звања во наставно-научно поле општествени науки,
подрачје образование, област методика, по предметот Методика на
наставата по природа и општество;
3. Формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник во сите
наставно-научни звања во наставно-научно поле општествени науки,
подрачје образование, област дидактика, методика, педагогија, по
предметите: Дидактика, (Дидактика 1 и Дидактика 2); Методика на
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работа со надарени деца (изборен), Образовна технологија (изборен),
Педагошка комуникација (изборен).
4. Формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник во сите
наставно-научни звања за наставно-научно поле општествени науки,
подрачје социологија, по предметите: Социологија на образование,
Основи на општествено уредување, Религиски системи (изборен),
Мултикултурно образование (изборен).
5. Донесување на Одлука за утврдување на стручно-уметнички предмети
на Педагошкиот факултет.
• Дневен ред за 9. седница на ННС
1. Усвојување на записникот од 8. седница на Наставно-научниот совет
на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип,
одржана на 10.7.2009 година;
2. Избор на наставник во сите звања во наставно-научно поле
хуманистички науки, подрачје ликовна уметност, по предметите:
Ликовно воспитание и образование со методика I; Ликовно воспитание
и образование со методика II; Кукларство и сценографија; Ликовна
работилница (изборен); Ликовно студио (изборен), по објавен Конкурс
(„Универзитетски билтен“ бр. 25 од 14.8.2009 год);
3. Избор на асистент од областа методика и педагогија, по предметите:
Методика на наставата по македонски јазик; Методика на воспитна
работа; Педагошка практика; Историја на педагошки идеи, по објавен
Конкурс („Универзитетски билтен“ бр. 22 од 15.6.2009 год.).
4. Формирање работни групи за изработка на студиски програми за
новите студиски групи на Педагошкиот факултет:
- Социјална педагогија,
- Библиотекарство и документаристика;
5. Предлог за одредување менторски училишта и менторски детски
градинки: ОУ„Тошо Арсов“, ОУ „Димитар Влахов“, ОУ „Ванчо
Прке“, ДУ„Астибо“, ДУ„ Вера Циривири-Трена”;
6. Донесување на Одлука за примање на волонтери на Педагошкиот
факултет;
7. Донесување на Одлука за ангажираност на професори и асистенти во
зимскиот семестар на Педагошки факултет;
8. Разно - разгледување на доставени барања.
•

Дневен ред за 10 седница на ННС

1. Избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научно
поле општествени науки, подрачје образование, област методика, по
предметот: Методика на наставата по природа и општество, по објавен
Конкурс („Универзитески билтен“ бр. 26 од 3.9.2009 год.);
2. Избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставнонаучно поле општествени науки, подрачје образование, област
дидактика, методика, педагогија, по предметите: Дидактика (Дидактика
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1 и Дидактика 2); Методика на работа со надарени деца (изборен),
Образовна технологија (изборен), Педагошка комуникација (изборен),
по објавен Конкурс („Универзитески билтен“ бр. 26 од 3.9.2009 год.);
3. Избор на наставник во сите наставно-научни звања за наставнонаучно поле општествени науки, подрачје социологија, по предметите:
Социологија на образование, Основи на општествено уредување,
Религиски системи (изборен), Мултикултурно образование (изборен),
по објавен Конкурс („Универзитески билтен“ бр. 26 од 3.9.2009 год.);
4. Разно - барања.
			
•

Одлуки донесени на седниците

На 1. седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет:
1. Одлука за избор на д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева во звање вонреден
професор;
2. Одлука за избор на секретар на Педагошки факултет;
3. Одлука за одобрување на отсуство на асистент м-р Кирил Барбареев;
4. Одлука за одобрување на отсуство на асистент м-р Деспина Сивевска;
5. Одлука за одобрување на средства на проф. д-р Емилија ПетроваЃорѓева;
6. Одлука за одобрување на средства на помлад асистент Ирена
Китанова;
7. Одлука за одобрување на отсуство на помлад асистент Ирена
Китанова;
8. Одлука за формирање на Дисциплинска комисија;
9. Одлука за дополнување на студиските програми.
На 2. седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет:
1. Одлука за ангажирање на наставник – лектор Васил Николов;
2. Предлог-одлука за бројот на студенти кои ќе се запишуваат во
академската 2009/2009 година на Педагошкиот факултет;
3. Одлука за покренување постапка за утврдување на еден или повеќе
кандидати за декан на Педагошкиот факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип;
4. Одлука за назначување на Љубица Медарска за секретар на
Педагошкиот факултет, за овластено службено лице што ќе
постапува по претставките и предлозите.
На 3. седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет:
1. Одлука за утврдување на еден или повеќе кандидати за избор на декан
на Педагошкиот факултет;
2. Одлука за запишување на нови студенти на втор циклус на
универзитетски (академски) студии во учебната 2009/2010 година;
3. Одлука за организирање на педагошки стаж за редовните студенти на
Педагошкиот факултет во учебната 2008/2009 година;
4. Предлог-одлука за одобрување на проф. д-р Душан Тодоровски за
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5.
6.
7.
8.

изведување на настава на Педагошкиот факултет „Св. Климент
Охридски“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје;
Одлука за одобрување на средства на проф. д-р Блаже Китанов;
Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Блаже Китанов;
Одлука за покренување на постапка за избор на соработник (во звање
асистент);
Одлука – поради боледување на проф. Тодор Максимов, наставата и
испитите по предметите: Основи на ликовно образование со методика
(Одделенска настава), Кукларство и сценографија (Предучилишно
воспитување) ќе ги изведува доц. м-р Никола Смилков.

На 4. седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет:
1. Одлука за утврдување на потребата од наставници и соработници по
научна област;
2. Одлука за дополнување на Предлог-одлуката бр. 0210-738/6-16
од 23.11.2007 година за усвојување на студиските програми за
наставнички компетенции на Педагошкиот факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип;
3. Одлука за формирање на Комисија за изработка на Елаборат –
студиска програма за трет циклус на универзитетски (академски)
студии на Педагошкиот факултет.
На 5. седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет:
1. Одлука за формирање на Рецензентска комисија;
2. Одлука за покренување на постапка за распишување на Конкурс за
избор на еден наставник (во сите звања);
3. Одлука за основање на катедри на Педагошкиот факултет;
4. Одлука за одобрување на описно оценување на предметот Педагошка
практика;
5. Одлука за дополнување на Одлуката бр. 2102-44/4 од 3.4.2009 година
за запишување на нови студенти на втор циклус универзитетски
(академски) студии во учебната 2009/2010 година;
6. Одлука за одобрување на отсуство и финансиски средства на проф.
д-р Снежана Ставрева-Веселиновска.
На 6. седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет:
1. Одлука за формирање на Рецензентска комисија;
2. Одлука за распишување на Конкурс за избор на наставник (во сите
звања);
3. Одлука за распишување на Конкурс за избор на наставник (во сите
звања);
4. Одлука за распишување на Конкурс за избор на наставник (во сите
звања);
5. Одлука за одобрување на отсуство на асистент Кирил Барбареев;
6. Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Борче Костов;
7. Одлука за формирање на комисија;
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8. Одлука за формирање на Комисија за проверка на психофизичките
способности на кандидатите за студирање на Педагошкиот факултет.
На 7. седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет:
1. Одлука за усогласување на студиската програма на прв циклус на
универзитетски (академски) студии на Педагошки факултет;
2. Одлука за распоред на наставниците и соработниците по катедри;
3. Одлука за избор на продекан на Педагошки факултет;
4. Одлука за замена на член на Универзитетски сенат при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип;
5. Одлука за избор на раководител на Одделот за предучилишно
воспитување;
6. Одлука за избор на раководител на Одделот за одделенска настава.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

На 8. седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет:
Одлука за формирање на Рецензентска комисија;
Одлука за формирање на Рецензентска комисија;
Одлука за формирање на Рецензентска комисија;
Одлука за утврдување на стручно-уметнички предмети на Педагошкиот
факултет.
На 9. седница Наставно-научен совет на Педагошки факултет:
Одлука за избор на м-р Никола Смилков во звање вонреден професор;
Одлука за избор на Ирена Китанова во звање асистент;
Одлука за одобрување на отсуство на проф. м-р Никола Смилков;
Одлука за ангажираноста на наставниците и соработниците во
зимскиот семестар во учебната 2009/2010 година;
Предлог – одлука за потребите на Педагошки факултет за волонтери;
Одлука за одобрување на отсуство на асистент м-р Ирена Китанова;
Одлука за одобрување на отсуство на доцент д-р Соња Петровска;
Одлука за одобрување на отсуство на асистент м-р Трајче Стојанов;
Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебниците, со наслов
„Основи на педагогија“ и „Теорија на воспитание“;
Одлука за формирање на работна група за изработка на Елаборат
– студиска програма за нови студентски групи за прв циклус
универзитетски (академски) студии на Педагошкиот факултет;
Одлука за одредување на менторски училишта и менторски детски
градинки за методичко-педагошка практика;
Предлог – одлука за зголемување на плаќањето за менторски час.

На 10. седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет:
1. Одлука за избор на д-р Снежана Мирасчиева во звање вонреден
професор;
2. Одлука за избор на д-р Владо Петровски во звање вонреден професор;
3. Одлука за избор на д-р Кирил Цацков во звање вонреден професор;
4. Одлука за одобрување на отсуство на асистент м-р Деспина Сивевска;
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5. Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Снежана ЈовановаМитковска;
6. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Снежана Мирасчиева;
7. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Владо Петровски;
8. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Снежана Мирасчиева;
9. Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Снежана ЈовановаМитковска;
10. Одлука за одобрување на средства за научно усовршување (виртуелна
презентација на проф. д-р Снежана Мирасчиева);
11. Одлука за одобрување
12. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Снежана Ставрева Веселиновска;
13. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Кирил Цацков;
14. Одлука за одобрување на отсуство на помл. асистент Билјана Стојанова;
15. Одлука за одобрување на отсуство на помл. асистент Билјана Стојанова;
16. Одлука за усвојување на Барањето за издавање на Практикум и избор
на рецензенти;
17. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Ленче Милошева;
18. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Ленче Милошева;
19. Одлука за одобрување и користење на учебникот со наслов „Пијано,
детски и други музички инструменти“.

Кукларство и
сценографија

Предучилишна педагогија

Положиле

Методика на работа со
надарени деца
Методика на ОТК
Дидактика 1
Етика
Математика 1
Социологија на
образованието

Полагале

Предмети

Пријавиле

Постигнати резултати на студентите по одделните предмети
на единицата
Постигнатите резултати на студентите по одделни предмети се
на високо ниво. Над 80% од студентите ги имат целосно положено
предвидените испити. Имајќи во предвид дека е во тек септемвриската
сесија, оваа бројка ќе се зголеми.

27

24

24

Оценка
6

7

8

9

10

8

11

4

1

10 10 10
159 120 71
1
1
1
190 183 117

26
1
70

1
18

9
17

7

23

20

4

140 130

59

33

16

7

2

1

67

60

52

13

9

15

13

2

51

44

43

8

13

9

6

7

3
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Литература за деца
Методика по математика
Англиски јазик
Здравствено воспитување
Хигиена
Психологија на
образование и воспитание
Теорија на воспитанието
Ликовно студио
Општа педагогија
Германски јазик
Географија
Организација на
предучилишната установа
Педагошка психологија
Македонски јазик со
култура на изразување 1
(стара програма)
Македонски јазик со
култура на изразување 1
Македонски јазик со
култура на изразување 2
Македонски јазик со
култура на изразување
Развојна психологија
Општа психологија (стара
програма)
Методика на деца со
посебни потреби
Историја
Методологија на
педагошко истражување
Методика по култура на
говорот
Основи на ликовно
воспитување со методика
Основи на физичко
воспитување со методика
Семејна педагогија
Основи на музичко
воспитување со методика
Религиски системи
Методика на воспитно
образовна работа по ЗПО
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206 205 166
69 44 40
30 25 23
32 29 12
138 123 83

124
25
14
4
16

41

27

13

10

73
19
51
9
2

68
19
44
9
1

68
19
35
2
1

12
9
12
4

1

1

1

31
11
4
5
19
8
5
15
3
1

8
4
4
3
16

3

18

2

1

16
5
8

32

1

1

14

1
1

127 110

89

36

22

31

20

17

7

7

130

67

50

18

17

11

3

36

30

18

16

2

2

1

1

1
20

17

234 206 153
5

5

5

45

44

44

53

32

31

1

3

1

4

16

12

12

288 194 144

91

22

10

13

8

163 145

95

60

15

8

5

7

16

16

7

4

1

2

77

50

44

13

13

8

9

1

75

62

58

27

9

10

5

43

40

19

7

5

4

3

42

40

15

10

3

1

1

3

3

3

2

1

13

7

7

5

2

Годишен извештај

Методика на настава по
ПО
Дидактика
Мултикултурно
образование
Музички инструмент
Естетика
Еколошко воспитување
Философија
Основи на општествено
уредување
Стилистика
Основи на природа
Логика
Руски јазик
Методика на воспитна
работа
Педагошка комуникација
Информатика
Основи на информатика
Информатика
Основи на информатика 2
Информатика во
образованието
Влашки јазик
Француски јазик
Училишна педагогија
Историја на педагошки
идеи
Организација на
училишна установа
Методика на настава по
македонски јазик
Математика 2

54

41

36

18

5

8

2

63

54

39

14

19

5

1

40

36

33

3

7

14

4

74 71 49
3
3
3
68
9
59
110 106 105

41
2
10
14

3
1
14
25

3

2

18
41

8
17

9
8

123 108

38

22

12

3

2

43
11
9
12

2
14
1

2

77

3
5

67 63 63
241 171 65
35 35 35
113 112 110

14
6
51

15
8
29

18
11
11
18

41

31

31

2

26

1

40
14
40
23
67

39
11
33
18
61

39
7
17
8
20

11
6
10
6
17

18
1
4
1
1

10

1

1

45

44

44

2

6

5

22

9

20
1
60

20
1
57

17
1
43

9

4

1

1

17

19

2

3

1
1
2

21

16

16

2

7

7

23

23

23

9

8

5

48

44

44

4

9

14

4

63

58

32

25

5

1

3

1

1

Забелешка: Методика по математика - 16 успешно изведени
колоквиуми во оваа сесија.
Основи на ликовно воспитување со методика - 23 успешно изведени
колоквиуми и 2 неуспешни колоквиуми во оваа сесија.
Основи на физичко воспитување со методика - 11 успешно изведени
колоквиуми во оваа сесија.
Методика на воспитно-образовна работа по ЗПО - 5 успешно изведени
колоквиуми во оваа сесија.
Методика на наставата по ПО - 13 успешно изведени колоквиуми во
оваа сесија.
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Положиле

Методика на наставата по
математика
Методика на воспитнообразовна работа по
култура на говорот
Методика на настава по
физичко воспитување
Основи на физичко
образование со методика
Методика на наставата
по ПО
Методологија по
педагошко истражување
Методика на наставата по
македонски јазик
Музички инструмент
Историја
Методика на настава по
музичко воспитание
Основи на ликовно
воспитание со методика
Методика на наставата по
ликовно образование
Основи на музичко
воспитание со методика
Основи на техничка
култура
Општествено уредување

Полагале

Мартовска сесија
Предмети

Пријавиле
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24

20

18

5

3

3

3

3

3

7

7

7

26

25

17

3

2

1

13

12

7

1

4
3

3
3

3
1

3

1

0

4

4

4

1

15

14

14

3

5

3

2

1

1

1

1

1

3

2

2

1

Оценка
6

7

8

9

10

3
1
1

1

1
7

7

1
1

Забелешка: Методика на наставата по математика има 15 успешни
колоквиуми и 1 неуспешен во оваа сесија.
Методика на воспитно-образовна работа по култура на говорот има 2
успешни колоквиуми во оваа сесија.
Методика на настава по физичко воспитување има 2 успешни
колоквиуми во оваа сесија.
Основи на физичко образование со методика - 7 успешни колоквиуми
во оваа сесија.
Методика на наставата по ПО - 15 успешни колоквиуми и 6 неуспешни
во оваа сесија.
Методика на наставата по македонски јазик - 6 успешни колоквиуми
и 3 неуспешни во оваа сесија.
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Основи на природата

Основи на информатика 2
Основи на информатика 1
Информатика 1
Семејна педагогија

Положиле

Основи на општествено
уредување
Методика на работа со
надарени деца
Руски јазик
Општа педагогија
Основи на ликовно
воспитување со методика
Основи на техничката
култура со методика
Историја на педагошки
идеи
Методика на настава по
македонски јазик
Информатика
Училишна педагогија
Еколошко воспитување
Хигиена
Мултикултурно
образование
Основи на техничка
култура
Дидактика
Литература за деца
Методологија на
истражување
Методологија на
педагошки истражувања
Здравствено воспитание
Педагошка комуникација

Полагале

Априлска сесија
Предмети

Пријавиле

Основи на ликовно воспитание со методика - 3 успешни колоквиуми
во оваа сесија.
Методика на наставата по ликовно образование - 10 успешни
колоквиуми во оваа сесија.

41

32

22

14

5

3

1

67

67

67

10

28

21

5

7
19

6
13

6
8

2
2

3
3

1
3

34

34

28

9

3

7

14

13

13

2

5

6

13

12

12

6

3

2

1

32

26

20

3

2

4

1

34
22
17
23

32
21
9
7

16
18
8
7

15
5
1
4

5
1
1

1
7
5
1

6

5

5

2

3

1

1

1

1

79
34

66
25

51
21

29
6

19
10

3
5

55

53

35

23

7

5

19

15

8

4

2

1

14
12

5
11

5
11

2
6

3
5

49

24
2
5
10

17

24
2
4
5

14

Оценка
6

7

8

9

9

3

2

1

10

9

1

1
5

1
2

2

2

10

3

1

1
1

1

1

1
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Предучилишна педагогија
Организација на
предучилишна установа
Македонски јазик со
култура на изразување
Македонски јазик со
култура на изразување 1
Македонски јазик со
култура на изразување 2
Методика на настава по
музичко воспитание
Основи на музичко
воспитување со методика
Методика на настава по
физичко воспитување
Основи на физичко
воспитание со методика
Религиски системи
Методика по развој и
култура на говорот
Теорија на практика на
играта

Музички инструмент

Историја
Методика на наставата по
ЗПО
Методика на наставата
по ПО
Социологија
Социологија на
образование
Математика
Математика 1
Математика 2
Методика на настава по
математика
Развојна психологија
Педагошка психологија
Англиски јазик
Влашки јазик
Германски јазик
Психологија на
воспитание и образование

522

14

12

12

11

1

1

1

1

3

2

2

2

31

21

13

7

4

25

23

9

8

1

44

40

27

19

4

18

16

10

8

11

10

7

4

27

25

22 11

6

4

4

4

3

9

6

6

1

1

1

67

59

59

1

2

1

1

4
2
1

2

2

9
1

1

1

1
50

7

1

67

52

34

19

8

12

11

10

4

6

35

31

26

5

10

3

3

3

1

1

56

49

27

12

9

6

9
34
44

8
26
39

4
12
17

4
8
15

3
2

1

34

32

26

6

9

3

83
45
5
1
1

68
40
4
1
1

32 17
23
19
3
2

4
2

9
2
1

1

1

15

12

9

9

1

1

7

2

3

Годишен извештај

Кукларство и
сценографија
Логика
Философија
Естетика
Методика на воспитна
работа

Теорија на воспитание

Методика на работа со
деца со посебни потреби
Основи на информатика
Основи на информатика 1
Основи на информатика 2
Информатика во
образованието
Информатика
Основи на ликовно
воспитание со методика
Ликовно студио
Основи на музичко
воспитание со методика
Музички инструмент
Основи на физичко
воспитание со методика
Сценски игри
Руски јазик
Влашки јазик
Македонски јазик со
култура на изразување 1
Македонски јазик со
култура на изразување 2
Литература за деца

Литература за деца 1

Литература за деца 2
Лексиколошки и
лексокографски студии
Германски јазик
Ликовна работилница
Кукларство и
сценографија
Дидактика
Дидактика 1

6

6

6

2

2

1

1

8
8
4

8
7
3

7
7
3

2
2

2
4
1

3
1
2

17

15

14

5

7

2

6

6

6

1

1

4

25
15
27

22
8
24

14
1
6

6
1
5

4

2

2

10

7

7

3

3

1

3

3

2

23

20

23

1

1

133 127 118 19

1
1
28

1

1

1

128

82

69

21

19

11

8

10

140

91

91

19

10

11

15

36

120

70

70

20

9

13

11

10

1
4
6

1
3
5

1
3
5

1
1
2

2

1

2

57

40

39

19

17

3

71

39

36

18

11

6

3

2

2

1

103

93

67

50

5

123 104

1

1
9

4

98

70

23

2

5

5

1

2

1

1
10

1
10

1
9

1
1

2

29

24

23

78
46

67
38

39
35

28
29

1

2

1

1

1

3

6

4

2

11

8
5

3
1
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Дидактика 2
Методика на работа со
надарени деца
Методика на работа со
деца со посебни потреби
Методика на наставата по
математика
Методика на воспитно
образовната по
математика
Математика
Математика 1
Математика 2
Предучилишна педагогија
Училишна педагогија
Општа педагогија
Семејна педагогија
Методика по развој и
култура на говорот
Теорија и практика на
играта
Општествено уредување
Основи на општествено
уредување
Образовна технологија
Религиски системи
Историја
Методологија на
педагошко истражување
Методика по природа и
општество
Методика на настава по
природа и општество
Развојна психологија
Педагошка психологија
Психологија на
обрзование и воспитание
Мултикултурно
образование
Еколошко воспитание
Логика
Естетика
Основи на философија
Философија
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100

89

86

26

18

28

4

10

46

44

44

2

22

9

8

3

10

9

6

3

2

1

92

91

69

24

16

12

6

8

33

26

26

2

9

6

9

28 23
31 26
123 115
47 36
121 95
84 58
72 62

13
18
84
36
65
56
59

9
16
48
10
43
38
20

4
2
22
16
15
13
10

9
5
5
5
9

5
4
1

1
1

15

5

38

37

37

3

4

7

6

7

59

57

57

1

18

26

12

23

19

13

13

126 120

87

59

15

4

6

3

28 28
34 32
203 104

28
32
70

3

9

29

30

11
8
11

1
10

4
14

134 107

80

35

21

14

4

6

33

26

26

1

5

6

7

5

94

67

65 26

20

9

3

4

26
10

29
8

26
8

5
2

187 146 112
79 67 39

26
11

15

12

6

5

42

33

33

4

10

12

4

3

11
7
7
21 21 21
116 114 113
5
4
3
44 44 44

3
2
46

2
6
17
1
17

2
6
14

1
6
22
2
11

1
1
3

5

1

10

2

Годишен извештај

Основи на природата
117 90
Хигиена
43 33
Историја на педагошки
4
3
идеи
Педагошка комуникација 18 14
Социологија на
87 77
образование
Педагогија на слободно
31 30
време
Англиски јазик
2
2
Методика на воспитна
116 101
работа
Методика на наставата по
100 88
македонски јазик
Етика
31 30
Основи на техничка
8
6
култура со методика
Теорија на воспитанието
5
4
Училишна хигиена
32 29
Здравствено воспитание
16 13

28
26

13
9

3

1

2

12

1

5

6

43

24

14

3

2

1

24

3

6

5

5

5

1

1

95

29

45

15

4

2

79

14

39

11

10

1

30

12

4

7

7

6

1

1

4

2
4
1

4

4
12
4

4
2

9
5

5
5

1
3

1

1
4

1
1

Забелешка: Методика на настава по македонски јазик има 8 успешни
колоквиуми и 2 неуспешни колоквиуми во оваа сесија.
Методика на настава по физичко воспитување - 2 успешни колоквиуми.
Основи на физичко воспитание со методика - 2 успешни колоквиуми.
Методика на наставата по ЗПО и 1 успешен колоквиум.
Методика на наставата по ПО и 8 успешни колоквиуми.

Положиле

Основи на ликовно
воспитување со методика
Методика на воспитно
образовна работа по
култура на говорот

Полагале

Мајска сесија
Предмети

Пријавиле

Забелешка: Основи на ликовно воспитување со методика – 7 успешни
колоквиуми.
Методика по македонски јазик – 5 успешни колоквиуми.
Методика на настава по математика – 3 успешни колоквиуми,
Основи на физичко воспитување со методика – 3 успешни колоквиуми.
Методика на воспитно-образовна работа по култура на говорот – 1
успешен колоквиум.

11

11

10

5

4

3

Оценка
6

7

1
1

8

9

1

1

10

1
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Информатика во
образованието
Основи на физичко
воспитување со методика
Историја
Методологија на
педагошко истражување
Методика на наставата по
ЗПО
Музички инструмент
Основи на музичко
воспитување со методика
Методика на настава по
математика
Основи на техничка
култура
Историја на педагошки
идеи
Методика по македонски
јазик
Основи на природа

1

1

1

1

6

5

5

2

3

2

1

1

2

1

1

1

5

3

2

1

5

2

2

2

5

3

2

2

6

6

5

1

2

2

2

1

0

0

9

7

6

1

1

1

1

1
1

1

1
1

Методика на воспитна
работа
Општа педагогија
Методика на работа со
деца со посебни потреби
Македонски јазик со
култура на изразување
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Положиле

Училишна педагогија

Полагале

Јунска сесија
Предмети

Пријавиле

Забелешка: Основи на ликовно воспитание со методика - 9 успешно
изведени колоквиуми.
Методика на наставата по математика - 3 положени колоквиуми.
Методика по развој и култура на говорот - 10 успешно изведено
колоквиуми.
Методика по природа и општество - 2 успешно изведени колоквиума.
Методика на настава по природа и општество - 3 успешно изведени
колоквиуми.
Методика на настава по македонски јазик - 4 успешни колоквиуми.

41

36

20

1

1

1

24

19

12

12

4

3

3

2

1

1

1

1

Оценка
6

7

8

14

5

1

1
1

9

10

Годишен извештај

Педагошка комуникација
Литература за деца
Литература за деца 1
Литература за деца 2
Мултикултурно
образование
Основи на општествено
уредување
Основи на физичко
воспитание со методика
Методологија на
педагошко истражување
Музички инструмент
Основи на ликовно
воспитание со методика
Основи на музичко
воспитание со методика
Религиски системи
Методика на наставата по
математика
Методика на наставата по
македонски јазик
Методика на работа по
ПО
Методика на работа со
надарени деца
Детето и природата
Развојна психологија
Математика
Математика 1
Математика 2
Педагогија на слободно
време
Семејна педагогија
Социологија на
образование
Основи на природата
Кукларство и
сценографија
Теорија и практика на
играта
Англиски јазик
Руски јазик
Влашки јазик

6
4
42
33

6
2
28
23

6
2
18
19

32

27

48

2

1
8
11

4
1
4
5

6
2

12

10

1

1

41

31

12

10

3

3

53

42

23

13

6

2

1

1

47

23

23

14

3

4

1

1

19

16

7

2

3

1

1

58

52

25

8

5

2

3

2

2

1

29

28

24

14

4

3

33

31

22

14

1

1

1

49

46

26

11

3

2

3

3

3

3

1

3
93
27
28
75

3
76
18
23
68

3
56
18
23
65

33
18
23
65

5

4

4

19

17

39

1

10

1

2
1
10

1
10

1

2

1

10

7

2

34

8

6

73

61

20

8

5

10

3

3

1

2

3

1

1

2
3
4

2
2
3

2
2
3

2

1
1

1
2
2

4

1

1
2
2

2
1
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Основи на информатиката 16
Основи на
16
информатиката 1
Основи на
22
информатиката 2
Информатика во
4
образование
Методика на воспитна
16
работа
Образовна технологија
28
Историја
119
Предучилишна хигиена
26
Педагошка комуникација
1
Хигиена
20
Македонски јазик со
27
култура на изразување 1
Македонски јазик со
5
култура на изразување 2
Педагошка психологија
49
Психологија на
11
образование и воспитание
Еколошко воспитување
2
Дидактика
2
Основи на ликовно
12
воспитание со методика
Методика на настава по
2
ЗПО
Методика по развој и
12
култура на говорот
Литератута за деца и
7
млади
Здравствено воспитание
15
Сценски игри
5
Ликовна работилница
2
Предучилишна педагогија 13
Теорија на воспитанието
2
Основи на техничка
3
култура

13

10

8

15

9

9

18

8

7

3

3

13

10

6

1

3

28
78
14
1
11

28
50
10
1
4

3
37
5

9
9
1
1
1

10

3

3

2

2

37

32

24

9

9

9

2
2

2
2

2
2

10

7

1

2

1

1

8

8

4

5

5

1

1

11
5

3
5

1
2

1
3

11
2

5
2

4
2

2

2

3
2

1

1

1
1

2

11
2
2

1
1
1

4

3

2

3

2

1

1

1

1

1

1

3
1
1
1

1

Забелешка: Основи на ликовно воспитание со методика - 2 успешно
изведени колоквиуми.
Методика на наставата по математика - 3 успешно изведени
колоквиуми.
Методика на наставата по македонски јазик - 5 положени.
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Годишен извештај

Основи на ликовно воспитание со методика - 2 успешни теста.
Методика на настава по ЗПО - 1 положен колоквиум.
Методика по развој и култура на говорот - 2 успешни колоквиума.
Резултати и среден успех од испитите по одделни предмети
Февруарска сесија
Meтодика на работа со надарени деца — 6,91
Методика на ОТК — 7,9
Дидактика 1 — 7,1
Етика — 6
Математика 1 — 6,64
Социологија на образованието — 6,7
Предучилишна педагогија — 7,5
Кукларство и сценографија — 6,95
Литература за деца — 6,3
Методика по математика — 6,5
Англиски јазик — 6,7
Здравствено воспитување — 6,9
Хигиена — 7,9
Психологија на образование и воспитание — 6,5
Теорија на воспитанието — 8
Ликовно студио — 6,8
Општа педагогија — 6,9
Германски јазик — 7,1
Географија — 7
Организација на предучилишната установа — 10
Педагошка психологија — 6,9
Македонски јазик со култура на изразување 1 (стара програма) — 6
Македонски јазик со култура на изразување 1 — 7
Македонски јазик со култура на изразување 2 — 6,1
Македонски јазик со култура на изразување — 6
Развојна психологија — 7,5
Општа психологија (стара програма) — 7
Методика на деца со посебни потреби — 8,7
Историја — 6,8
Методологија на педагошко истражување — 6,8
Методика по култура на говорот — 6,7
Основи на ликовно воспитување со методика — 7,4
Основи на физичко воспитување со методика — 6,9
Семејна педагогија — 7,2
Основи на музичко воспитување со методика — 6,5
Религиски системи — 7,33
Методика на воспитно образовна работа по ЗПО — 6,3
Методика на настава по ПО — 8.1
Дидактика — 6,82
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Мултикултурно образование — 8,1
Музички инструмент — 6,3
Естетика — 6,33
Еколошко воспитување — 7,9
Философија — 7,8
Основи на општествено уредување — 6,8
Стилистика — 8,7
Основи на природа — 7,9
Логика — 7,7
Руски јазик — 6,7
Методика на воспитна работа — 7,1
Педагошка комуникација — 7
Информатика — 6,1
Основи на информатика — 6,6
Информатика — 6,6
Основи на информатика 2 — 6,3
Информатика во образованието — 8,7
Влашки јазик — 6,8
Француски јазик — 10
Училишна педагогија — 6,9
Историја на педагошки идеи — 8,3
Организација на училишна установа — 7,9
Методика на настава по македонски јазик — 7,6
Математика 2 — 6,4
Мартовска
Методика на наставата по математика — 6
Методика на воспитно образовна работа по култура на говорот 9
Методика на настава по физичко воспитување — 6
Основи на физичко образование со методика
Методика на наставата по ПО — 6,5
Методологија по педагошко истражување — 7
Методика на наставата по македонски јазик — 6
Музички инструмент — 6
Историја — 7
Методика на настава по музичко воспитание
Основи на ликовно воспитание со методика — 6
Методика на наставата по ликовно образование — 6,75
Основи на музичко воспитание со методика — 6,5
Основи на техничка култура — 7
Општествено уредување — 7
Априлска сесија
Основи на општествено уредување — 6,6
Методика на работа со надарени деца — 7,4
Руски јазик — 6,8
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Годишен извештај

Општа педагогија — 7,1
Основи на ликовно воспитување со методика — 7,2
Основи на техничката култура со методика — 8,3
Историја на педагошки идеи — 6,8
Методика на настава по македонски јазик — 7,3
Информатика — 6,1
Училишна педагогија — 7,2
Еколошко воспитување — 7,9
Хигиена — 6,9
Мултикултурно образование — 7,6
Основи на техничка култура — 7
Дидактика — 6,5
Литература за деца — 7,05
Методологија на истражување — 6,5
Методологија на педагошки истражувања — 6,9
Здравствено воспитание — 6,6
Педагошка комуникација — 6,5
Основи на природата — 6,5
Основи на информатика 2 — 6,1
Основи на информатика
Информатика 1 — 6
Семејна педагогија — 6,8
Предучилишна педагогија — 6,1
Организација на предучилишна установа — 7
Македонски јазик со култура на изразување — 6
Македонски јазик со култура на изразување 1 — 6,7
Македонски јазик со култура на изразување 2 — 6,1
Методика на настава по музичко воспитание — 6,4
Основи на музичко воспитување со методика — 6,4
Методика на настава по физичко воспитување — 6,6
Основи на физичко воспитание со методика — 7,3
Религиски системи — 7,8
Методика по развој и култура на говорот — 7,3
Теорија на практика на играта — 8
Музички инструмент — 6,2
Историја — 6,6
Методика на наставата по ЗПО — 6,6
Методика на наставата по ПО — 6,9
Социологија — 6
Социологија на образование — 6,8
Математика — 6
Математика 1 — 6,4
Математика 2 — 6,1
Методика на настава по математика — 6,8
Развојна психологија — 6,9
Педагошка психологија — 6,7

531

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Англиски јазик — 6,7
Влашки јазик — 7
Германски јазик — 6
Психологија на воспитание и образование — 6
Кукларство и сценографија — 7,2
Логика — 7,1
Философија — 6,9
Естетика — 7,7
Методика на воспитна работа — 6,8
Теорија на воспитание — 7,5
Методика на работа со деца со посебни потреби
Мајска сесија
Основи на ликовно воспитување со методика — 7,6
Методика на воспитно образовна работа по култура на говорот — 8
Информатика во образованието — 8
Основи на физичко воспитување со методика — 6
Историја — 6
Методологија на педагошко истражување — 6
Методика на наставата по ЗПО — 7
Музички инструмент — 6
Основи на музичко воспитување со методика — 6
Методика на настава по математика — 7,5
Основи на техничка култура — 7,5
Јунска
Основи на информатика — 7
Основи на информатика 1 — 7
Основи на информатика 2 — 6
Информатика во образованието — 6
Информатика — 6,2
Основи на ликовно воспитание со методика — 8
Ликовно студио — 7
Основи на музичко воспитание со методика — 7,5
Музички инструмент — 8,4
Основи на физичко воспитание со методика — 7,7
Сценски игри — 6
Руски јазик — 6,6
Влашки јазик — 7,6
Македонски јазик со култура на изразување 1 — 6,6
Македонски јазик со култура на изразување 2 — 6,75
Литература за деца — 7
Литература за деца 1 — 6,3
Литература за деца 2 — 6,4
Лексиколошки и лексокографски студии — 7
Германски јазик — 6
Ликовна работилница — 7,25
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Кукларство и сценографија — 8,8
Дидактика — 6,4
Дидактика 1 — 6,2
Дидактика 2 — 7,5
Методика на работа со надарени деца — 7,72
Методика на работа со деца со посебни потреби — 6,6
Методика на наставата по математика — 7,4
Методика на воспитно образовната по математика — 8,8
Математика — 6,3
Математика 1 — 6,1
Математика 2 — 6,7
Предучилишна педагогија — 7,2
Училишна педагогија — 7
Општа педагогија — 6,4
Семејна педагогија — 7,6
Методика по развој и култура на говорот — 8,4
Теорија и практика на играта — 8,9
Општествено уредување — 6
Основи на општествено уредување — 6,6
Образовна технологија — 7,8
Религиски системи — 9,2
Историја — 6,7
Методологија на педагошко истражување — 7,1
Методика по природа и општество — 8,4
Методика на настава по природа и општество — 7
Развојна психологија — 7,6
Педагошка психологија — 7,5
Психологија на обрзование и воспитание — 6,3
Мултикултурно образование — 7,75
Еколошко воспитание — 7,4
Логика — 7,9
Естетика — 7,2
Основи на философија — 8,3
Философија — 7,7
Основи на природата — 6,9
Хигиена — 7,5
Историја на педагошки идеи — 7,3
Педагошка комуникација — 8,3
Социологија на образование — 6,9
Педагогија на слободно време — 8,1
Англиски јазик — 6
Методика на воспитна работа — 7
Методика на наставата по македонски јазик — 7,3
Етика — 8,3
Основи на техничка култура со методика — 8,5
Теорија на воспитанието — 8,3
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Училишна хигиена — 7
Здравствено воспитание — 7,25
Септемвриска сесија
Училишна педагогија — 6,4
Методика на воспитна работа — 7
Општа педагогија — 6
Методика на работа со деца со посебни потреби — 6,6
Македонски јазик со култура на изразување — 6
Педагошка комуникација — 6,6
Литература за деца — 6,5
Литература за деца 1 — 6,8
Литература за деца 2 — 6,5
Мултикултурно образование
Основи на општествено уредување — 6,25
Основи на физичко воспитание со методика — 6,9
Методологија на педагошко истражување — 6,7
Музички инструмент — 6,8
Основи на ликовно воспитание со методика — 7,9
Основи на музичко воспитание со методика — 7
Религиски системи — 7
Методика на наставата по математика — 6,5
Методика на наставата по македонски јазик — 6,4
Методика на работа по ПО — 7
Методика на работа со надарени деца — 7,3
Детето и природата — 8,3
Развојна психологија — 6,7
Математика — 6
Математика 1 — 6
Математика 2 — 6
Педагогија на слободно време — 7,8
Семејна педагогија — 6,6
Социологија на образование — 6,5
Основи на природата — 7,25
Кукларство и сценографија — 6,6
Теорија и практика на играта — 8
Англиски јазик — 6
Руски јазик — 7
Влашки јазик — 6,3
Основи на информатиката — 6,3
Основи на информатиката 1 — 6
Основи на информатиката 2 — 6,1
Информатика во образование — 9,6
Методика на воспитна работа — 6,7
Образовна технологија — 8,1
Историја — 6,3
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Предучилишна хигиена — 7,2
Педагошка комуникација — 7
Хигиена — 6,25
Македонски јазик со култура на изразување 1 — 6,3
Македонски јазик со култура на изразување 2 — 6
Педагошка психологија — 6,5
Психологија на обрзование и воспитание — 6
Еколошко воспитување — 6
Дидактика — 6
Основи на ликовно воспитание со методика — 7,6
Методика на настава по ЗПО — 6
Методика по развој и култура на говорот — 6,8
Литератута за деца и млади — 7,4
Здравствено воспитание — 7,3
Сценски игри — 6,6
Ликовна работилница
Предучилишна педагогија — 6,4
Теорија на воспитанието — 6
Теорија на воспитанието — 9
5. Техничка опременост
Факултетот располага со 80 компјутери, 7 преносни комјутера
(лаптоп), 7 LCD-проектори, 2 фотокопери, 4 печатачи, 5 графички
табли, 2 електронски табли, 5 клавијатури, 2 пијанина, 1 видео-камера, 1
фотоапарат.
6. Просторни услови
Наставата се изведува во 2 амфитеатра, 5 предавални, 2 училници, 2
компјутерски лаборатории 2 библиотеки и 1 читалница кои ги користат и
другите факултети во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Најголем дел од просторните услови на Факултетот се реновирани и
санирани.
7.Издавачка дејност (зборници, книги)
Во текот на триесетгодишното постоење на Факултетот, има издадено
голем број на книги и зборници од поранешните и сегашните вработени
наставници на Факултетот:
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.

Наслов
Од пејзажот кон
човекот
Во подножјето на огнот
Импресии и погледи
Девет возбуди
Ацо Шопов-живот и
дело

Автори

Година

Блаже Китанов
Блаже Китанов
Блаже Китанов

Издавач
Македонска книга
-Скопје
Глобус - Скопје
Глобус - Скопје
Орбита – С – Скопје

Блаже Китанов

Култура - Скопје

1998

Блаже Китанов

1987
1995
1995
1996
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Критички соочувања
Моите дијаманти
Методика на наставата
по македонски јазик
со практикум I-IV
одделение
Книжевни прилози за
наставата
Литература за деца и
млади, литературна
критика
Литература за деца
и млади, поетикаписатели
Литература за деца,
осврти-прикази
Просветата и културата
во Штип и Штипско
меѓу двете светски војни
Штипскиот регион меѓу
двете светски војни
1918-1941
Детето и физичкото
воспитание

16. Социологија

Блаже Китанов
Блаже Китанов

Макавеј - Скопје
Макавеј - Скопје

2005
2005

Блаже Китанов

Педагошки факултет Штип

2001

Блаже Китанов

Педагошки факултет Штип

2006

Блаже Китанов

Педагошки факултет Штип

2007

Блаже Китанов

Педагошки факултет Штип

2007

Блаже Китанов

Педагошки факултет Штип

2007

Кирил Цацков

Глобус - Скопје

1995

Кирил Цацков

Педагошки факултет Штип

2002

Душан
Тодоровски
Владо Петровски

Етничноста како фактор
17. за образование во
Владо Петровски
Република Македонија
Основи на
општественото
Владо Петровски
18.
уредување со просветно
законодавство
Емилија Петрова
19. Општа педагогија
Ѓорѓева
Современото училиште Емилија Петрова
20.
и моралното воспитание Ѓорѓева
Семејството и
21.
Соња Петровска
воспитанието на децата
Достоевски од
22. подземјето до
Трајче Стојанов
Богочовекот
Лабораториската работа
на учениците како
Снежана
23.
мошност за примена на Мирасчиева
проблемската настава
Комуникацијата меѓу
Снежана
24. наставникот и ученикот
Мирасчиева
во основното училиште
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Педагошки факултет Штип
Педагошки факултет Штип

во печат
2007

Педагошки факултет Штип

2007

Педагошки факултет Штип

2007

Педагошки факултет Битола
Педагошки факултет Штип

2006
2007

Педагошки факултет

2009

Аз - Буки

2008

НУБ„Гоце Делчев“
Штип:

1997

Педагошки факултет
„Гоце Делчев“
Штип

2005
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25.

Комуникацијата меѓу
наставникот и ученикот Снежана
во основното училиште Мирасчиева
(II издание)

Педагошки факултет
„Гоце Делчев“
Штип

2007

8. Научно истражувачка работа (проекти)
1. 2008 „Local employment, education and training initiatives” - „Joint Days
of Lifelong Learning” (Neighborhood Programme Bulgaria – Republic of
Macedonia), Ministry of Regional Development and Public Works, Bulgaria & Europen Agency for Reconstructiuon, Skopje, Macedonia
2. 2009 “Learning and Teaching with Technology” –Tempus
3. „Креативна настава и учење” (USAID)
4. Граѓанското образование – пат кон граѓанското општество, 2004 год.
(МЦГО).
5. Наставните планови и програми за граѓанското образование на
универзитетско ниво, 2004 год.(МЦГО).
6. Социјален и педагошки идентитет на кандидатите за наставнички
професии, 2004 год. ПФ „Гоце Делчев“ - Штип
9. Објавени трудови
Објавени трудови од вработените на Факултетот
Во текот на 2008/2009 година наставничкиот кадар на Педагошкиот
факултет има публицирано и презентирано околу 90 научни трудови, како
во земјава така и надвор од неа.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Кирил Цацков, Ecological learning in educational process in Balkan sountry Bridge to become closer, Интернационален фестивал на млади „Евроарт 2008”
- Интеркултурен дијалог и интеграција, 12-13 мај 2008 година, Благоевград
Кирил Цацков, Наставното ливче во функција на индивидуалната работа
на ученикот - апликативност, творештво и самостојна работа, Меѓународна
научно-практична конференција, „Основното и предучилишно образование и
воспитание - предизвик на 21. век”, 23.5.2008 г. Штип
Кирил Цацков, Наставата на методиката на природа и општество во
функција на еколошкото воспитние и образование, The Third Internacional
Symposium of the Ecologisis of the Republic of Montenegro (ISEM3), Herceg
Novi, Montenegro, 8 - 12 October 2008
Кирил Цацков, Сергеј Михајлов - Musical Pedagogue And Composer And His
Contribution To The Development And Rise Of Musical Life In Stip And Macedonia, Сборник научних трудов, бр. 15, Москва 2009.
Владо Петровски, (2008), „Јазикот на образованието и билингвизмот во
Република Македонија“, Граѓанска асоцијација на учителите, Зборник 20052008, Штип.
Владо Петровски, (2008), „Мултикултурализмот, глобализацијата и
образованието“, Педагошки факултет, Годишен зборник 2007-2008, Штип.
Vlado Petrovski, Snezana Mirasčieva, Daniela Jakimova, (2008), „The multiethnic and the reflections of the ducation in the Republic of Macedonia“, Scientific Conference “Intercultural dialogue and integration”, Blagoevgrad 12-13 may
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8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.
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Владо Петровски, Даниела Јакимова (во печат) „Религиско или религиозно
образование – дилеми и потреби“, Основното и предучилишно образование
и воспитание – предизвик на 21-от век ,Меѓународна научно-практична
конференција, Штип.
Vlado Petrovski, Snezana Mirasčieva, Daniela Jakimova, (2009), „Socialization and E-learning“, V Medjunarodni simpozijum tehnologija, informatika i obrazovanje za drustvo ucenja i znanja, Novi Sad.
Vlado Petrovski, Snezana Mirasčieva, Daniela Jakimova, (2009), „Etnical
nationality in Macedonia and the educational language of the members of ethnical communities“, 12th International Conference on Inclusive Education in the
Balkan Countries: Policy and Practice, Ohrid.
Блаже Китанов, „Баобабот-клучен симбол во поезијата на Ацо Шопов за
интеркултурна комуникација, Меѓународен семинар за македонски јазик,
литература и култура, 35-та научна конференција, Охрид,11-28.08,2008 г.
Блаже Китанов,„Говорот на езерата на Матеја Матевски во одбрана на
македонскиот национален идентитет,Меѓународен македонистички собир,
Охрид, 29.08.-1.09.2008г.
Sonja Petrovska, (2008), Pedagogical aspects of integration of ICT in educational practice, книга на апстракти – зборникот во печат
Соња Петровска, (2007-2008), Ориентациона програма за педагошко
образование на родителите, Воспитание – списание за теорија и практика,
год. 5, бр. 8-9, Универзитет „ оце Делчев“, Штип
S. Petrovska and S. S. Veselinovska., (2008), Cooperative learning in heterogeneous groups - the model for establishing cohesion in pupil’s unit and improving
school performance, во Образовање и сиромаштво у земљама у транзицији –
Монографија, ИПИ, Београд
Соња Петровска, (2009), За, образование на надарените и талентираните,
во Надарените и талентираните креатори на прогресот, Зборник на трудови,
втор дел, Педагошки факултет, Битола
Sonja Petrovska, (2009), Educational values of questioning and self questioning,
3. menunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima – kurikulum ranog odgoja i obveznog obrazovanja (зборникот е во печат)
Соња Петровска, (2009), Предучилишните институции като организации
в които се осъштествява професионалното развитие на възпитно – образователния персонал, Научна конференција со меѓународно учество – Предучилишното възпитание и отговорностите на съвременото обшество, 25-27,
ноември (зборникот е во печат)
Sonja Petrovska i Natasha Velkovska, (2009), Research tendencies in the area
of parent – school cooperation, Научна конференција со меѓународно учество
– Предучилишното възпитание и отговорностите на съвременото обшество,
25-27, ноември (зборникот е во печат)
Емилија Петрова Ѓорѓева (2008) Социјалната перцепција – како фактор
за добрите меѓучовечки односи, Зборник, Современи тенденции на
воспитно-образовната работа во основните училишта, Граѓанска асоцијација
на учителите во Штип.
Емилија Петрова Ѓорѓева (2008), Педагошките проблеми на слободното
време, Меѓународно научно – практична конференција, Основното и
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предучилишното воспитание и образование – предизвик на 21-от век.
22. Emilija Petrova Gjorgjeva (2008), Can information science become part of
school’s function in development, International conference on informatics, educational tehnology and new media in education, Sombor.
23. Emilija Petrova Gjorgjeva (2009), Dcharacteristics of Contemporary School
Seen hrough the Prism of Moral Education, WCES-2009 World Conference on
Educational Sciences of North Cyprus.
24. Emilija Petrova Gjorgjeva (2009), Phases in forming distant learning, Sombor.
25. Emilija Petrova Gjorgjeva, Tatjana Atanasoska (2009), Where isoral education today, The 5th international Balkan education and science congress, oktober
01-03,2009 Edirne -0 Turkey.
26. Проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева, асс Ирена Китанова (2009)
Родителските улоги и социјалниот развој на надарените ученици, Прва
интернационална конференција „Надарените и талентираните креатори на
прогресот (теорија и практика) – 16-17 октомври 2009, Битола-Охрид.
27. Проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева, (2009) Современото училиште во
функција на талентираните ученици, Прва интернационална конференција
„Надарените и талентираните креатори на прогресот (теорија и практика) –
16-17 октомври 2009, Битола-Охрид.
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117. Kroteva, M., Mirasčieva, S.(2009)Finding a clue for gifted and talented children, First International Scientific Conference”Gifted and Talented creators of the
progress’theorz and practice”, Bitola and Ohrid 16-17 October
118. Мирасчиева,С. (2009) Циљеви и задаци у концепцијама основног васпитања
и обраѕовања у Републици Македонији, Међународна научна конференција
„Циљеви и задаци васпитно-образовног рада“, Ужице13 Новембар
119. Мирасчиева,С. (2009) Професионалниот развој на воспитувачите во
детските градинки во Република Македонија, Меѓународна научна
конференција„Предучилишното детство и одговорностите на современото
општество“, Бургас 25-27 ноември
120. Mirascieva, S., Kroteva, M. (2009)Language barriers- a problem towards effectiveness of the pedagogical staff, Меѓународна научна конференција
„Предучилишното детство и одговорностите на современото општество“,
Бургас 25-27 ноември
121. Јованова-Митковска, С., Христовска, Д. (2009), Која е улогата на
наставниците во едукацијата на надарените и талентираните ученици?,
Битола, Прва интернационална научна конференција за талентираните и
надарените креатори на прогресот (теорија и практика)
122. Jovanova- Mitkovska, S. (2009), How to strength teacher’s abilities for permanently using ICT in the teaching process? The 5th International Balkan Education
and Science Congress,October,01-03,Edirne , Turkey Edrene, Turcija
123. Jovanova-Mitkovska, S., Hristovska D., (2009), Integration of IKT in the teaching process, 5-th International symposium Technology, informatics and education
for the learning and knowledge society, 19-20 June, 2009, Novi Sad
124. Jovanova –Mitkovska, S. (2009), Nastavnici u osnovnoj skoli i njihove sposobnosti za primenu IKT, V – ti Medzunarodni simpozijum , tehnologija, informatika
i obrazovanje za drustvo ucenja i znanja, Novi Sad
125. Jovanova- Mitkovska, S., Hristovska D. (2009), What we must to do to strengthening teacher’s abilities for permanently using ICT in the teaching process?
Uciteljski fakultet, Sombor, 31 mart-1 april.
126. Hristovska, D., Jovanova- Mitkovska, S. (2009), Teachers in primary schools and
their abilities for using ICT in the teaching process, 3rd International Conference
on Advanced Systematic Research, 3rd specially focused Symposium: Curriculums of the Early and Compulsive Education. Zadar, Croatia . November
127. Jovanova-Mitkovska, S. (2009), New strategies and methods in the initial mathematics education, 3rd International Conference on Advanced Systematic Research, 3rd specially focused Symposium: Curriculums of the Early and Compulsive Education. Zadar, Croatia . November
128. Jovanova-Mitkovska, S. (2009,) Preschool teacher and their role in inclusive education, 12th International Conference, Inclusive Education in the BalkanCountries: Policy and Practice,Ohrid, 25-27June 2009
129.Јованова-Митковска, С., (2009), Позицијата и улогата на наставникот во
современиот воспитно-образовен процес, Граѓанска асоцијација на учители
во РМ, Зборник (во печат)
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130. Јованова-Митковска, С. (2009, Акционите истражувања и нивната примена
во педагошката практика, Воспитание, Штип (во печат)
131. Hristovska, D., Jovanova-Mitkovska, S. (2009), Practical strategies for improving the learning and the program for the students with special needs in the primary school, Istanbul, R. Turkey (во печат)
132. Jovanova, S., (2009), The need of continuous professional teacher development,
Istanbul, Turkey, (во печат).
133. Јованова-Митковска, С. (2009), Зошто ни е важно и значајно изготвувањето
на проекти за научно-истражувчка работа, Зборник на Филолошки
факултет( во печат)
134. Jovanova-Mitkovska, S., (2009), Educator and his capacity for implementation
of the initial mathematical education, Science conference, Burgas, 25-27.11.2009

10. Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Проф. д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева, проф. м-р Никола Смилков,
проф. д-р Владо Петровски, проф. д-р Снежана Мирасчиева, асс. м-р Ирена
Китанова
Избор/реизбор во звања на наставничкиот кадар
Проф. д-р Кирил Цацков
11. Други активности
Никола Смилков
Научноистражувачка дејност и стручно-уметнички активности    
2008-2009
1. 9 - 16.9. 2009 г. Меѓународна вајарска колонија МАРМОР+ Топола
Р. Србија
Реализирани изложби 2008-2009
Групни изложби:
2008 - Мал формат (ДЛУМ), Скопје, Македонија
2008 - 107 македонски уметници во Париз/ Париз, Франција
2008 - Денови на културата - Констанца, Романија
2008 - Годишна изложба на ДЛУМ, Музеј на Град Скопје, Македонија
2009 - Интернационална изложба на ДЛУМ во Дворецот на културата,
Софија, Бугарија
Награди
2008 - Награда за скулптура ,, Димо Тодоровски” / (Државна награда
за скулптура на ДЛУМ)
Виолета Николовска
Учество на Меѓународна научна конференција:
Предлозите во предикатско-аргументските структури на предикати
од втор ред. VIII Полско-македонска научна конференција, 23 - 24.10 2009,
Скопје.
Учество на научни собири:
За јазичната култура. Научен собир „Културата и јазикот“, одржан
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на 3 и 4 април 2008 година во Институтот за македонски јазик „Крсте
Мисирков“, Скопје.
Балканизмите во Четиријазичникот на Ѓорѓи Пулевски. Научен
собир „Балкански јазичен светоглед“, одржан на 15 и 16 април 2009 г. во
Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
Научноистражувачка дејност:
Учество во работата на проектот (од национален интерес) „Толковен
речник на македонскиот јазик“, од изработката на том IV П излезен од
печат, во Скопје, 2008 година, издание на Институтот за македонски јазик
„Крсте Мисирков“, Скопје.
Стручно-апликативна дејност:
Лектура на учебникот „ПИЈАНО детски и други музички
инструменти“ од проф. д-р Милица Шкариќ, издание на Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип, септември 2009 г.
Општествено-научна  активност
Проф. д-р Снежана Мирасчиева во 2008 година е назначена за
претседател на рецензентските комисии за стручно вреднување на ракописи
на учебници за предметите Математика за прво одделение и Запознавање
на околината за прво одделение во деветгодишното основно образование.
Со решение на министерот за култура од 2008 година д-р Снежана
Мирасчиева е назначена за претседател на Комисијата за Годишната
програма на Министерството за култура за 2009 година - библиотечна
дејност.
Следејќи ја постапката за прифаќање за финансирање на научноистражувачки проекти и користејќи го системот за анонимна експертска
оценка, Министерството за образование и наука на Република Македонија,
во 2008 година, ја назначува д-р Снежана Мирасчиева за рецензент на
Предлог-проектот „Развојните текови на македонската и драмската
литература за деца”.
Од 2008 година, д-р Снежана Мирасчиева е именувана за член на
Националната комисија за учебници.
Учество на симпозиуми и конференции 2008/2009
Воспитно-образовните вредности на кооперативното учење,
Меѓународна научно-практична конференција – Основното и
предучилишното образование и воспитание – предизвик на 21. век,
Граѓанска асоцијација на учители – Штип, 23 мај 2008 г., Штип.
Pedagogical aspects of integration of ICT in educational practice,
V Интернационална конференција за технологија, информатика и
образование, Институт за педагошки истражувања – Белград, Факултет
за технички науки – Нови Сад и ЦЗРАСТИ – Нови Сад, 19-20 јуни 2009
г., Нови Сад
За, образование на надарените и талентираните, Прва меѓународна
научна конференција – Надарените и талентираните креатори на
прогресот, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Педагошки
факултет – Битола, 16-17 октомври 2009. г., Охрид
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Емилија Петрова-Ѓорѓева
Учества на симпозиуми и конференции:
(2008) Меѓународно научно – практична конференција, Основното
и предучилишното воспитание и образование – предизвик на 21-от век,
Штип.
(2009) Прва интернационална конференција „Надарените и
талентираните креатори на прогресот (теорија и практика)“ – 16-17
октомври 2009 г., Битола-Охрид
Учество во проект
2008 „Local employment, education and training initiatives” - „Joint
Days of Lifelong Learning” (Neighborhood Programme Bulgaria – Republic
of Macedonia), Ministry of Regional Development and Public Works, Bulgaria & Europen Agency for Reconstructiuon, Skopje, Macedonia (координатор)
2009 “Learning and Teaching with Technology” –Tempus (учесник)

––
––

––
––

––

Снежана Мирасчиева
Учество на конференции
Mirascieva, S. (2008) Media in europian intercultural dialogue, International scientific conference „Intercultural dialogue and integration“,
Blagoevgrad:12-13 May.
Мирасчиева, С. (2008) Со активно поучување до активно учењеод традиција до современост, Меѓународна научно-практична
конференција „Основното и предучилишно воспитание и образованиепредизвик на 21 век“, Штип 23 мај.
Мирасчиева, С.(2009) ИКТ во наставата по дидактика, Завршна
конференција „Интегрирање на е-учење преку курикулумот за
учители“, Штип 25 септември
Мирасчиева,С.(2009) Циљеви и задаци у концепцијама основног
васпитања и обраѕовања у Републици Македонији, Међународна
научна конференција „Циљеви и задаци васпитно-образовног рада“,
Ужице,13 новембар
Мирасчиева,С.(2009) Професионалниот развој на воспитувачите
во детските градинки во Република Македонија, Меѓународна
научна конференција „Предучилишното детство и одговорностите на
современото општество“, Бургас 25-27 ноември

Учество во проекти
–– „Креативна настава и учење“
–– ТЕМПУС „Интегрирање на ИКТ низ курикулумот за обука на
наставници“
–– Проект “Joint Days of Lifelong Learning”.
УЧЕСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЕМИНАРИ
–– Семинар за обука на наставници на тема „Комуникациски вештини“
во ОУ „Никола Карев“ од Крушево на 11.1.2008 година.
–– Семинар на тема „Дидактичката вредност на играчките“ со
директорите на јавните детски установи од Република Македонија на
19.3.2008 година.
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–– Трибина на тема „Образование-досегашни реформски процеси и
што понатаму“ организирана од ЗХА „Синергија“ во Штип, на ден
30.4.2008 година.
–– Семинар на тема „Колективните играчки и развој на социјалната
комуникација“ со директорите на јавните детски установи од
Република Македонија на 7.5.2009 година.

1.
2.
3.
4.
5.

Патување на вработени во странство
Ленче Милошева
Поканет предавач во Р. Македонија и во странство
„ Агресијата кај предучилишните деца: Современи карактеристики и
методи “. Поканет предавач. Детски градинки, Штип (октомври, 29.,
2008 ).
“Specific characteristics and Contemporary methods of work with children with special needs” University of Blagoevgrad, Bulgaria. (October,10, 2008)
“Mental health Curriculum at College of Health and Faculty of Medical
Science at University Goce Delcev, Stip”, 3rdDAAD-workshop “Quality of life in Mental Health Institutions” in Zagreb/Croatia. (November,14-16, 2008)
Сет на предавања на Luth. University of Applied Science and Clinic of
Psychiatry and Psychotherapy, Nurnberg, Germany. (November, 22 - December , 22, 2008)
Милошева, Л. (2009). „ЕКТС водич“. Семинар на Болоња промотори.
Национална Темпус канцеларија, Скопје и Универзитет „Гоце
Делчев“, Штип (април,16, 2009 ).

Академски посети на универзитети во странство
1. Академска посета на Универзитетот во Марибор, Љубљана и Загреб
(април, 2008).
2. Академска посета на Универзитетот во Самара (мај, 2008).
3. Академска посета „Курикулум за ментално здравје “ (Институт за
психотерапија, Бамберг, Универзитет за применети науки и Клиники
за психијатрија и психотерапија), Нирнберг, Германија (јуни, 2008).
Научноистражувачки престој во странство (визитинг професор)
1. Едномесечен научноистражувачки престој, ДААД стипендист, на
Клиниките за психијатрија и психотерапија, Нирнберг; Универзитет за
применети науки, Нирнберг, Германија ( 22.11-22.12. 2008).
Стојанов Трајче
Студиски специјалистички престој во Москва, Русија, на
Московскиот државен педагошки универзитет, во период од 22.3.2008
до 10.6.2008 година.
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XVIII. Оддел за јавни набавки
I. Вовед
Одделот за јавни набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип
завршува уште една успешна година исполнета со активности од најразличен
вид и побогат со искуства од втората година од примената на Законот за
јавните набавки и подзаконските акти веќе подготвува планови и за идната
година.
Водејќи се од латинската поговорка Res, non verba (дела, не зборови),
го поднесуваме Годишниот извештај за работата на Одделот за јавни набавки
во 2009 година.
Најпрвин ќе се осврнеме на анализата на Годишниот план за јавни
набавки, заедно со измените и дополнувањата на овој план во текот на 2009
година.
Потоа, низ краток преглед, процентуално ќе ја осознаеме застапеноста
на видовите постапки и предметите на набавките на спроведените постапки
на Универзитетот.
Кои други активности се извршуваат во Одделот за јавни набавки
ќе дознаеме преку увид во изработката на упатства и друга документација
за реализација и имплементација на ЕРП софтвер, обуки и стручни
усовршувања на вработените во Одделот, соработката со економските
оператори и одржување и ажурирање на веб просторот за јавни набавки.
Делот во кој се врши анализа, новите идеи и предлози за подобрување
на работата на Одделот за јавни набавки и за афирмирање на Универзитетот
„Гоце Делчев“ и во оваа област - јавните набавки - се надеваме дека ќе бидат
посебно и пријатно изненадување како дел од овој Годишен извештај.
II. Анализа на Годишен план за јавни набавки (планирани и
реализирани постапки)
Годишниот план за јавни набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“
Штип за 2009 година е усвоен со Одлука бр.0201-1644/14 од 28.11.2009
година. Во текот на 2009 година извршени се измени и дополнувања на
Годишниот план за јавни набавки за 2009 година со следните одлуки:
1.
2.
3.
4.
5.

Одлука за дополнување на Годишен план од 9.2.2009 год.
Одлука за дополнување од 17.3.2009 год.
Одлука за дополнување на Годишен план од 15 јуни 2009 год.
Одлука за дополнување на Годишен план од 9.7.2009 год.
Одлука за дополнување на Годишен план на Годишен план од 12
август 2009 година
6. Одлука за дополнување на Годишен план од 11.9.2009 год.
7. Одлука за дополнување на Годишен план од 5.11.2009 год.
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III. Краток преглед на спроведени постапки
Одделот за јавни набавки во текот на 2009 година спроведе 100
постапки од кои 46 постапки за набавка на стоки, 31 за набавка на услуги
и 23 за набавка на работи.
Отворена

ВИДОВИ ПОСТАПКИ

Стоки

26

Услуги

21

Работи

11

ВКУПНО

58

Барање за
прибирање
понуди – со
оглас

Барање за
прибирање
понуди –
без оглас

Постапки со
преговарање без
објавување на
оглас

ВКУПНО

Предмет на
набавка

Набавки на УГД
во 2009 година по
видови на постапки
и предмет на
набавка

3

16

1

46

4

5

1

31

/

/

2

23

7

21

14

100

Од зададената табела и графиконот за видовите постапки произлегува
дека од вкупно спроведените постапки најголем дел, односно 58%, се
спроведени со отворена постапка, 21 % со барање за прибирање на понуди
без објавување на оглас, 14% со постапка со преговарање без објавување
на оглас, додека најмал дел – само 7% од постапките се со барање за
прибирање на понуди со објавување на оглас.
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Од зададената табела и графиконот за предметот на набавка
произлегува дека од вкупно спроведените постапки најголем дел се за
набавка на стоки, односно 46%, потоа за набавка на услуги се 31% од
постапките според предметот на набавка и 23% за набавка на работи.
Во текот на 2009 година ниту една постапка не беше спроведена
преку електронски систем за јавни набавки. Исто така, ниту една постапка
не заврши со електронска аукција.
IV. Активности во Одделот за јавни набавки
IV. 1. Изработка на упатства и друга документација
Раководителот на Одделот за јавни набавки на Универзитетот „Гоце
Делчев“ Штип во рамките на својата надлежност во текот на 2009 година
изработи упатство за самоевалуација и упатство за планирање за потребите
на Универзитетот. Во тек е изработка и на упатства за реализација на
предметот на набавката, упатство за изработка на спецификации, упатство
за евалуација на понудите и упатство за утврдување на способност на
понудувачите.
Како член на тимот за развивање и имплементирање на ЕРП софтвер,
раководителот на Одделот за јавни набавки на Универзитетот „Гоце
Делчев“ - Штип во соработка со членови на ИТ секторот изработи обемна
документација за овој софтвер во областа на јавните набавки.
IV. 1. 1. Упатство за самоевалуација
Раководителот на Одделот за јавни набавки изработи Упатство за
вршење на самоевалуација на објавени, реализирани и постапки во тек
на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип. Ова Упатство е оригинален
документ, единствен од ваков вид во областа на јавните набавки во
Република Македонија.
Во Упатството на детален начин е обработен начинот на самоевалуација која ја вршат вработените во Одделот за јавни набавки.
Самоевалуацијата се врши на евалуациони обрасци во три подрачја:
1. целокупната документација во досието на постапката во хартиена
форма – со проверување на формално-правната и содржинската
валидност на секој акт, правилното архивирање и определување на
рокот на чување, проценета вредност на предметот на набавката и
износот на склучените договори;
2. формирање и евалуација на досие на секоја постапка со suscriptor –
во книгата на тендери и
3. формирање, ажурирање и евалуација на досие на секоја постапка во
системот DocuShare.
Упатството за самоевалуација на објавени, реализирани и постапки
во тек на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип е усвоено на седница
Универзитетскиот сенат и е објавено во „Универзитетски гласник“.
Раководителот на Одделот и секретарот за јавни набавки интензивно
работат на самоевалуација на постапките за јавни набавки спроведени во
2009 год.
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IV. 1. 2. Упатство за планирање
Раководителот на Одделот за јавни набавки изработи Упатството за
планирање на јавни набавки. Ова Упатство е оригинален документ кој на
софистициран начин ја регулира оваа материја за институција како што е
Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип.
Основна цел на одредбите на ова упатство е да се обезбеди оптимално
користење на буџетските средства и средствата од сопствени приходи
согласно со начелото – најдобра вредност за вложените пари (best value for
money). Со ова Упатство се регулира и начинот на донесување, измена и/
или дополнување на Годишниот план за јавни набавки.
Составни делови на ова Упатство се и обрасците од А до Д во кое
детално се обработени сите параметри за успешно планирање и изготвување,
изменување и дополнување на Годишниот план на Универзитетот.
Упатството за планирање на јавни набавки е во процедура на
усвојување.
Подолу е даден шематски приказ за планирање и донесување на
Годишен план за јавни набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.
Шематски приказ за планирање на јавните набавки и донесување на
годишен план за јавни набавки
Проректор за финансии
Раководител за ЈН
Референт за јавни набавки
Барање и Образец А

Барање и Образец А
до 15 септември

Единици на УГД

Центри

Институти

Пополнет Образец А

Пополнет Образец Б

Пополнет Образец Б

Проректор за финансии
Раководител за ЈН

до 16 октомври

Референт за ЈН
Образец Б
Обработени податоци

до 16 ноември

Проректор за финансии
Раководител за ЈН
Предлог-годишен план за ЈН
Ректор и Ректорска управа
Сенат – Одлука
донесување на Годишен план
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IV. 1. 3. Документација за изработка и имплементација на ЕРП
софтвер
Раководителот на Одделот за јавни набавки интензивно учествува
во тимската работа за реализација и имплементација на ЕРП софтвер во
областа на јавните набавки. Според усвоената концепција и динамика,
раководителот на Одделот изработи обемна документација за следните
етапи:
1. Анализа на потребите за ЕРП софтвер на Одделот за јавни
набавки  
Во овој дел беа анализирани и идентификувани клучните точки при:
- планирање на јавните набавки, изработка, донесување, измени и
дополнувања на планот за јавни набавки;
- корелација меѓу Годишниот план за јавни набавки и Општиот
поимник за јавни набавки;
- поставеност и евиденција на постапките за јавни набавки (во
интерниот систем);
- детален шематски приказ за реализација на една конкретна
постапка за јавна набавка (отворена постапка).
2. Дефинирање на потребите   за ЕРП софтвер на Одделот за
јавни набавки  
Во оваа фаза, изработена е следната поставеност на деловите за кои
треба да изработен софтверот :
А.Планирање, кој е составен од :
1. Насловна страна
2. Потреби на единиците, центрите и институтите
- Поединечен преглед и споредбен преглед за потреби од стоки, услуги
и работи
- Образец за планирање на набавки на Ректорат и единици на УГД ( го
пополнува овластениот референт за ЈН)
- Образец за планирање на набавки на центри и институти на УГД ( го
пополнува овластениот референт за ЈН)
3. Годишен план за ЈН
- Образец на Годишен план (ГП) за ЈН
- Одлука за донесување на ГП за ЈН
- Одлука за дополнување на ГП за ЈН
- Одлука за изменување на ГП за ЈН
- Ревидирање на ГП за ЈН
-

4. Анализа/ извештаи
Брз преглед на податоци посебно за планираните стоки, планираните
услуги и планираните работи според зададените параметри во
Годишниот план за ЈН
Детална анализа односно извештај за стоки
Детална анализа односно извештај за услуги
Детална анализа односно извештај за работи
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-

-

Б. Постапки
Детална обработка на досие за секоја постапка со специјални обрасци
(одлуки, записници, табели, изјави, извештаи, решенија, известување
до понудувачите итн.)
В. Евалуација на понудите
Во согласност со Упатството кое ќе биде изработено
Г. Реализација на договорите
Во согласност со Упатството кое ќе биде изработено
Д. Самоевалуација
Во согласност со Упатството кое е изработено

3. Имплементација на ЕРП софтвер на Одделот за јавни набавки  
Релизација на наведеното во точка 1 и точка 2, дополнување,
отстранување на констатирани недостатоци и сл.
IV. 2. Обука и стручни усовршувања
- Non progredi est regredi – Да не напредуваш значи да одиш наназад!
IV. 2. 1. Обука за обучувачи
Во периодот од април до ноември 2009 година беше организирана
обука за обучувачи во новооснованиот Експертски тренинг-центар за јавни
набавки од страна на Бирото за јавни набавки на Република Македонија
и Правниот факултет (Универзитет „Св. Кирили Методиј“) заедно со
Проектот на УСАИД за деловно опкружување и Програмата за човечки и
институционален развој. Оваа обука ја следеше Раководителот на Одделот
за јавни набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и со успех ја
заврши, со што на 11 декември 2009 година се здоби со сертификат за
обучувач во областа на јавните набавки.
-

IV.2.2. Обуки на вработените, семинари и други видови на
стручно усовршување
Раководителот на Одделот за јавни набавки врши континуиирани
обуки на вработените во одделот и тоа:
- почитување на позитивните законски прописи, Кодекот на
Универзитетот и Етичкиот кодекс за службениците задолжени за
постапките за доделување на договори за јавни набавки;
- на секретарите за јавни набавки – за правилна примена на правните
прописи од оваа област;
- на референтите за јавни набавки – за правилно формирање, водење и
чување на досието за секоја јавна набавка.
Вработените во Одделот за јавни набавки имаат можност да ги
посетуваат соодветните обуки, семинари заради следење на новините во
обаа област и успешно извршување на задачите.
IV. 2. 3. Обука на волонтерите
Волонтерите во Одделот за јавни набавки се воведуваат во областа на
јавните набавки, изработка на соодветна документација преку секојдневна,
непосредна обука и едукација за материјата од оваа област.
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IV. 3.  Соработка со економските оператори
Одделот за јавни набавки успешно соработува со економските
оператори.
Пред сè, одделот им стои на располагање на економските оператори
по однос на одговарање на нивни прашања, упатување за начинот на
изготвување на документацијата која е потребна да ја достават.
Оваа соработка се одвива во согласност со принципите на Законот за
јавни набавки, Кодексот на однесување на вработените на Универзитетот
и Етичкиот кодекс на службениците задолжени за спроведување на јавни
набавки.
IV. 4. Одржување на веб просторот за јавни набавки
Раководителот на Одделот за јавни набавки редовно се грижи
за одржување и ажурирање на веб просторот за јавни набавк и на вебстраницата на Универзитетот „Гоце Делчев ” – Штип.
Во делот Годишен план – објавен е Годишниот план за јавни набавки
во ПДФ формат, без износи во согласност со позитивните прописи.
Во делот објавени огласи – објавени се сите 58 огласи за доделување
на договор за јавна набавка и 7 огласи за барање за прибирање на понуди
без објавување на оглас. Редовно се ажурираат тековните и завршните
огласи, измените и/или дополнувањата на огласите.
Тендерската документација за тековните огласи редовно се објавува
во делот – Тендерска документација. Овде се објавуваат и измените и/
или дополнувањата на тендерските документации, спецификации итн. Во
случај кога тендерската документација се презема од веб-страницата, во
огласот е дадено детално упатство за преземање.
Прашањата и одговорите, соодветните соопштенија редовно се
објавуваат во деловите кои се предвидени за тоа.
Во делот законска регулатива – редовно се врши ажурирање по однос
на измени и/или дополнувања на одредени прописи.
Во делот контакти и линкови по потреба се ажурираат податоците.
Брошурата „ЈАВНИ НАБАВКИ ” за начинот на користење на овој
веб простор редовно се доставува до понудувачите и другите економски
оператори.
V. Анализа, идеи и предлози за подобрување на работата на
Одделот за јавни набавки
V. 1. Споредбена анализа
Кога ќе се изврши кратка споредбена анализа на постапките кои
беа предмет на разгледување во Годишниот извештај од претходната
2008 година, се доаѓа до констатација дека во 2009 година се спроведени
скоро за 100% повеќе постапки.
Ова од причини што во 2008 година се спровеле 35 постапки со
доделување на договор за јавна набавка, 11 постапки со барање за
прибирање на понуди без објавување оглас и 13 постапки со барање за
прибирање на понуди без објавување оглас.
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Во 2008 година организациската форма беше Служба за јавни набавки
со 4 редовно вработени – 1 секретар за јавни набавки,1 помлад секретар за
јавни набавки (септември 2008) и 2 референти за јавни набавки.
Во 2009 година се воспостави нова организациска форма – Оддел за
јавни набавки со 1 раководител, 1 секретар за јавни набавки, 2 референти
за јавни набавки и 2 волонтери за јавни набавки.
Потенцираната потреба во Годишниот извештај од 2008 год. за
учество на посебни комисии во подготвувањето на спецификациите,
следење и реализирање на постапките за јавни набавки се реализира во
2009 година и се надеваме дека наведените комисии во наредната година
уште поуспешно ќе ги извршуваат доверените задачи.
V. 2. Електронски билтен за јавни набавки
Заради остварување на основниот принцип на јавните набавки –
транспарентност, од една страна, и заради афирмирање на Универзитетот
„Гоце Делчев“ - Штип, раководителот на Одделот за јавни набавки иницира
редактирање и издавање на електронски билтен – „Јавни набавки“.
Форма на билтенот: електронска
Дистрибуција на билтенот: е-маил на договорни органи (буџетски,
јавни претпријатија и други) и економски оператори (фирми кои досега
се јавиле на објавени огласи на Универзитетот, идни кои ќе се пријават и
други), односно сите заинтересирани за кои имаме воспоставено база на
податоци – најмалку 2000 заинтересирани субјекти.
Издавање и редактирање: еднаш месечно, главен уредник проректорот за финансии, инвестици и развој, одговорен уредник –
раководителот на Одделот за јавни набавки.
Број на страници: 4, ќе се изработува во формат Microsoft Publisher,
потоа ќе се конвентира во ПДФ .
Содржина: Истата содржина која ќе оди во радиоемисијата, со тоа
што на првата страна ќе оди – Интервју и Новости, на втората страница
– Минато-сегашност, Соработуваме и Економски оператор, на третата
страница – Стручна тема и Поучно и забавно, а на последната четвртата
страница – контакт информации за Универзитетот, веб-страницата и
преставување – на вработените во Одделот за јавни набавки и на сите други
вработени кои се поврзани со оваа материја, како и другите вработени од
Ректоратот.
V. 3. Радиоемисија на УГДФМ – ЈАВНИ НАБАВКИ
На објавениот оглас за соработници на Универзитетското радио
„УГД ФМ“ во предвидениот рок се пријави и Одделот за јавни набавки со
своја идеја и концепција за радиоемисија со наслов - ЈАВНИ НАБАВКИ.
Цел на емисијата: да се демистифицира темата – ЈАВНИ НАБАВКИ
– да се прикажат јавните набавки како позитивна потреба, за разлика од
пишувањето и прикажувањето во медиумите како извор на корупција.
Да се прикаже усогласеноста на процедурите во јавните набавки со
процедурите во Европската унија.
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Карактер на емисија: информативно образовна.
Застапеност: еднаш или двапати месечно (премиера).
Времетраење: 30 минути (вкупно).
Водител: Виолета Шаклева.
Начин на работа: Водителката на емисијата изработува сценарио
за секоја емисија, што го доставува на одобрување на уредникот на
програмата, по одобрувањето, во договорениот термин се снима според
сценариото.
Технички дел
Содржина:
Најава на емисијата – 1 мин.
Интервју - 5 мин.
Во овој дел се предвидува интервју со одговорни лица од договорни
органи (пр. ректор, проректори, директор на Биро за јавни набавки, од
Државната комисија за жалби, градоначалници и др.).
Новости – 3 мин.
Информација за објавени огласи на веб-страницата на УГД.
Минато-сегашност – 3-4 мин.
Во овој дел ќе оди ќе се зборува за изградени објекти, обновени згради
кои се во состав на УГД.
Соработуваме – 3-4 мин.
Во спроведувањето на јавните набавки соработуваме со различни
економски оператори – фирми од Штип и цела Македонија. За таа успешна
соработка, за професионалниот однос на вработените на УГД и сл.
Стручна тема – 5 мин.
Краток осврт на определено прашање од јавните набавки (пр. што
е оглас, како се поднесува тендерска документација, како се одвива
електронска аукција и сл.).
Поучно и забавно – 3 мин.
Во овој дел на интересен начин се обработува некоја мисла на
латински јазик (пр. Absens carens – Кој не учествува, не добива)
Одјава на емисијата – 1 мин.
V. 4. Предлози
Вработените во Одделот за јавни набавки со успех ги извршуваат
своите работни задачи и во текот на 2009 година.
Но, заради зголемен обем на работа – спроведени 100 постапки за
јавни набавки, изработување на упатства, обука и стручно усовршување,
имплементирање на ЕРП софтвер, промовирање на Универзитетот „Гоце
Делчев“ - Штип со издавање и дистрибуирање на електронски билтен и
концептуирање и реализирање на радио емисија на УГД ФМ, го предлагаме
следното:
1. вработување на еден помлад секретар – правник во Одделот за
јавни набавки и вработување на еден референт за јавни набавки.
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XIX. Оддел за сметководство
Во текот на 2009 год. Одделот за сметководство ги вршеше сите
активности предвидени во систематизацијата за работни задачи на
вработените во овој сектор. Во текот на целата година се настојуваше да
се зачува основното сметководствено начело:
• “Навремено, точно, ефикасно и професионално спроведување на сите
економски трансакции кои за своја подлога имаат уредни финансиски
документи “.
Од аспект на еден поглобален приказ на активностите и нивен
селективен исказ потребно е да се наведат следните показатели:
• ДУ „Гоце Делчев“ како единка корисник од Буџетот, а во согласност
со трезорскиот систем во текот на 2009 год. работеше со следните
сметки:
–– Сметка на буџетски приходи
–– Сметка на сопствени приходи
–– Сметка за кирии и закупнини
–– Донаторски сметки
Кај донаторските сметки треба да се нагласи дека во 2009 год.
заврши еден проект, а до крајот на годината треба да заврши уште еден.
Нови проекти за кои е веќе спроведена постапка за нивно регистрирање
во трезорскиот систем се уште четири проекти, со најава согласно со
дадените апликации да се регистрираат уште два нови проекти.
Од аспект на спроведени книговодствени евидентирања по типови на
документи глобалниот приказ е следен:
–– Сметка на буџетски приходи
-----

Вкупен број на влезни фактури-316
Вкупен број на обработени банкови изводи-95
Вкупен број на обработени касови извештаи -58
Вкупен број обработени патни налози-669
-Вкупен број на обработени приемници и препратници-52
-Вкупен број на обработени солидарни исплати-28

–– Сметка на сопствени приходи
----

---
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Вкупен број на креирани излезни апликативни фактури -95
Вкупен број на влезни апликативни фактури -167
Вкупен број на влезни трошковни фактури-1980
-Вкупен број на обработени банкови изводи -229
-Вкупен број на обработени касови извештаи-30
-Вкупен број на обработени патни налози- 2032
-Вкупен број на обработени приемници и препратници-1194
Вкупен број на евидентирани плаќања од 2-циклус на студии-566
Вкупен број на евидентирани договори за услуги и волантерства192
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–– Сметка за кирии и закупнини
-Вкупен број на изработени излезни фактури-96
-Вкупен број на обработени банкови изводи-53
-Вкупен број обработени трошковни фактури-4
–– Сметки за донации
-Вкупен број на обработени трошковни фактури-94
-Вкупен број на обработени банкови изводи-25
-Вкупен број на обработени касови извештаи-8
-Вкупен број на приемници и препратници-5
Исплатата на платите се одвиваше ажурно, согласно со пристигнатиот
прилив на средства за таа намена од Министерството за образование
и наука.
Особено е значајно да се напомене дека во текот на 2009 год. според
нашите показатели се ставени во употреба вкупно 2.094 основни средства
со нивно сметководствено евидентирање и изработка на бар-кодoви по
принцип на микролокации и макролокации.
Со цел да даде свој придонес во процесот на изработка на правила
и процедури за активностите во рамките на Универзитетот, Одделот за
сметководство активно се вклучи во тој процес изработувајки 19 правила
и процедури со придружни формулари за истите кои се од неговиот домен
на работење.
Во текот на 2009 год. Одделот за сметководство зеде активно учество
во детектирањето на целокупниот процес на работење во ова служба –
неговите потреби од аспект на добивање на поголема палета на подадатоци
кои би претставувале патокази и битни индикатори за многу анализи, со
чие респектирање би се подобрило целокупното финансиско-материјално
функционирање на Универзитетот. Во овие активности за максимално
усовршување на програмскиот софтвер со фирмата Логин-системи и
програмско поврзување со останатите сектори свој голем допринос
дадоа сите вработени од овој сектор - секој од својот домен на работење
со придружните специфичности и давање на свое мислење за подобра
доработка на системот.
Во текот на 2009 год. Одделот за сметководство изработуваше:
–– месечни и квартални планови по сметки и позиции;
–– предлог-буџетска пресметка за сите сметки за 2010, 2011, 2012 год.;
–– анализи од аспект на реализацијата на договорите врз основа на
апликативни истражувања, од аспект на степенот на реализација на
склучените договори;
–– врз основа на јавните набавки, според сметководствената евиденција,
евидентирани се договори со економски оператори во вкупен бр.181;
–– извршено е скенирање на целокупната документација-влезни фактури
за период од 2007-2008 и во тек е обработка за 2009 год.;
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–– вршена е изработка на секаков вид на анализи и податоци кои беа
потребни на раководните структури на Универзитетот од аспект на
донесување на соодветни и правилни одлуки;
Во текот на цела 2009 год. вработените од Одделот за сметководство
во голем број пригоди земаа активно учество на советувања и работилници
организирани од страна на Министерството за финансии и фирмите кои
работат на економски правен консалтинг, со цел навремено едуцирање за
сите измени донесени во законските прописи.
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XIX. Оддел за општи и заеднички работи
1. Чуварска служба
Чуварската служба на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип е
распоредена во следниве градови: Кампус - Струмица, Правен факултет
во Кочани, Кампусот - Св.Николе, Кампусот - Кавадарци, Образовнорекреативен центар во Плачковица и во четири објекти во Штип: Ректоратот,
Кампус-2, Економски факултет и Факултет за информатика, а додека
Факултетот за музичка уметност, Факултетот за информатика, Високата
здраствена школа и Универзитетската библиотека се без постојано физичко
обезбедување, но се под постојан видеонадзор, поставена е и камера на
паркингот на Ректоратот. Обезбедувањето во овие пет објекти, коишто се
под видеонадзор е покриено со тројца чувари коишто преку мониторинг ја
следат состојбата во објектите и во текот на ноќта патролираат во објектите.
Во текот на ноќта во Ректоратот има двајца чувари, едниот е задолжен
за чување на Ректоратот, а другиот е задолжен за видеонадзорот и за
патролирањето. Мониторингот е лоциран во Ректоратот. Чувари кои се
задолжени за патролирањето се: Љуботенски Васил, Слободан Стојчев и
Панов Вене.
Камери се поставени и на Економски факултет и во Кампус-2, поради
поголема прегледност и сигурност, во овие два објекта покрај видеонадзорот
има и физичко обезбедување, односно има чувари. Во изминатата година
на овие два факултета немаше некои поголеми проблеми. Измена има во
обезбедувањето во Ректоратот за нов чувар е примен Стојанче Стојанов,
кој дојде на место на Арсовски Жарко, кој е ставен како референт за
заштита при работа. Единствено нешто што се случи е кршење на стакло
на еден автомобил што беше паркиран на паркингот, при што веднаш е
известена полицијата и на местото на настанот излезе кримтехника на увид
и е констатирано дека освен штета нема кражба на ништо во автомобилот.
Чуварската служба почна да функционира и во Кавадарци, по
отварањето на кампусот. Во моментот таму работат двајца чувари, но ќе
има потреба од уште еден вранотен за да се покрие дневната смена.
На Правниот факултет во Кочани чуварската служба функционира
со четири чувари. Во текот на годината се дадени две опомени пред
исклучувања од работа на двајца чувари, бидејќи без прашање или знаење на
претпоставениот се оддалечиле од објектот, по што и двајцата го поправија
своето однесување.
На 13.9.2009 година во 17 часот избувна пожар во Универзитетското
бифе по брза интервенција на Илија Арсов, чувар на смена, пожарот е
изгаснат и е повикана противпожарната служба.
Во Кампусот во Струмица чуварската служба работи со четворица
чувари во три смени, во текот на август се испратени рефлектори истите се
поставени и сега чуварите имаат по голема прегледност во текот на ноќта.
Кампусот во Св. Николе е покриен со тројца чувари, кои се распоредени
во две смени втора и трета смена исто и таму се испратени рефлектори
кои се поставени околу новиот објект. На објектот на Плачковица работат
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тројца чувари, работат по една недела, а две недели одмораат. Моментално
објектот се реновира и во тек е оспособување на портирницата за чуварите.
Будноста е зголемена кај овие чувари, бидејќи во објектот има мајстори
кои работат. Целата Чуварска служба е опремена со униформи кои се
обновуваат секоја година.
2. Хигиенска служба
Хигиенската служба на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип е
распоредена во сите објекти на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип,
односно во дванаесет објекти вкупниот број на хигиеничари изнесува 30
хигиеничари. Хигиената е еден од поголемите приоритети, па затоа се бара
од хигиеничарите да бидат многу активни. На 25.8.2009 година пристигна
Решение од Завод за здраствена заштита на Р. Македонија во кое Решение се
бара Универзитетот да го зголеми степенот на хигиена, поради појавата на
новиот грип, по што веднаш се преземени мерки. Побарано е од Хигиенски
завод - Штип да изврши дезинфекција во сите објекти на Универзитетот и
истата е извршена.
Подоцна Универзитетот набави средства за дезинфекција и истите
се поделени во сите објекти. Најголем објект со нај многу студенти е
Кампус – 2, таму за хигиената се грижат вкупно десет хигиеничари на кои
им е поделена квадратурата и секој хигиеничар е задолжен за свој дел за
чистење. Во Кампус – 2 се наоѓаат две лаборатории за кои е задолжена
за чистење само една хигиеничарка, поради специфичноста на чистењето
во лабораториите е извршена обука на хигиеничарката, за чистење на
лабораториите е задолжена Илванка Козарева.
Во Факултетот за информатика за хигиената се грижат две
хигиеничарки, истите освен во Факултетот се грижат и за хигиената во
Домот на културата, бидејќи таму ни е отстапена сала на користење во која
има предавања.
Факултетот за музичка уметност исто е покриен со две хигиеничарки,
исто и ним им е поделена квадратурата и тие се вклучени заедно со
хигеничарите од Факултетот за информатика за чистење на Домот на
културата имаат распоред и се менуваат.
Факултетот за медицински науки има две хигиеничари. Тие одат во две
смени, поради тоа што предавањата се до подоцна.
Економскиот факултет исто така е еден од поголемите објекти, таму
исто се наоѓа и Универзитетското радио. Целата квадратура е поделена на
четири хигиеничари.
На Правниот факултет во Кочани во почетокот на ноември се
направија две последователни контроли и е констатирано дека хигиената
е на незадоволително ниво, при што се преземени соодветни мерки. Овде е
примена нова хигиеничарка, со цел да се подобри состојбата. По последната
контрола е увидено дека состојбата е подобра.
На Машинскиот факултет во Виница работи само една хигиеничарка и
до сега нема никакви проблеми.
На Технолошко-техничкиот факултет во Пробиштип работи една
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хигиеничарка, но поради поголемата квадратура потребна е уште една
хигиеничарка. До сега не се забележани проблеми.
Во Кампусот во Струмица работат две хигиеничарки. Во Кавадарци
има една хигиеничарка и од отварањето на објектот во септември до сега
нема никакви проблеми.
На Електротехничкиот факултет во Радовиш има две хигиеничарки.
Во Ректоратот работат две хигиеничарки: Емилија Велинова и
Јасминка Накова. Тие се вклучени во распоредот за чистење на Домот на
културата. Треба да се напомене дека сите хигиеничарки кои се во Штип
се ангажирани за чистење на ресторанот „Универзитетски клуб“ (секоја
хигиеничарка по еднаш ги чисти просториите на ресторанот).
Редовно се набавуваат мантили за хигиеничарките, како за летниот
период така и за зимниот период. Исто така, во процедура е набавката за нови
машини - четкари за полирање на подови, професионални правосмукалки и
професионални колички или сетови за чистење.
Со почетокот на постдипломските студии чии предавања се одржуваат
во сабота, хигиеничарките се организирани и работат во сабота.
3. Служба за одржување на паркови и зеленило
Службата брои тројца градинари кои се грижат за дворните површини
на Факултетите,објектите се поделени помеѓу градинарите.И секој се
грижи за својот објект,истите се опремени со опрема и алат а од неодамна
добија и работни одела исто треба да се нагласи дека е купена нова
професионална косалка.Според новиот распоред за дворната површина на
Ректоратот и дворната површина на Високата Здраствена Школа се грижи
Илија Јованчев каде што најмногу во последните три месеци имаше работа
за уредување на дворната површина,садење на на трева ,дрвја и садење
на цвеќиња.За Економскиот Факултет и Универзитетската библиотека
се грижи Данев Пане.За Кампус-2 се грижи Зејнелов Маарем каде што
поради водоводен дефект паркот пред Кампусот е раскопан и се чека на
санација каде што повторно треба да биде обновена тревата.Планирано е
за пролетниот период да се набават голем број на украсни растенија.
1. Возен парк
Возниот парк на Универзитет „Гоце Делчев” – Штип брои дваеесет
возила. Возилата се распордени по следниов редослед:
–– три комбиња се користат за превоз на професори и асистенти од
Штип кон сите градови каде што има факултети (1. комбе оди од
Штип кон Кочани, Виница и Берово; 2. комбе оди од Штип кон
Радовиш, Струмица; 3. помалото комбе вози по потреба; комбињата
ги користат и спортските екипи при Универзитетот ,,Гоце Делчев”Штип)
–– четири возила користи Катедрата за заштита на растенија
–– едно возило користи ИТ-секторот
–– едно возило користи Службата за одражување
–– едно возило користи Секторот за општи и заеднички работи
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––
––
––
––
––
––

едно возило користи Машинскиот факултет
едно возило користи Универзитетскиот економат
едно возило користи Кампусот во Струмица
едно возило се користи за возење на ректорот
еден скутер за разнесување на пошта
останатите возила се за потребите на Универзитетот.
Универзитетот располага со тројца професионални возачи од кои
еден е возач на ректорот, а другите двајца ги возат комбињата. Распоредот
за користење на возилата го прави Сашко Донев.
2. Референт за заштита при работа
За референт за заштита при работа е назначен Жарко Арсовски,
кој се грижи за ПП опремата на Универзитетот. Тоа подразбира
редовно сервесирање на ПП апаратите, како и за извршување на обука за
користење на истите. Противпожарните апарати се сервесираат на секои
шест месеци за што има овластен сервисер. Референтот ги изработува
сите противпожарни планови. Исто е задолжен за редовно контролирање
низ објектите, поточно ги проверува ПП апаратите и целата останата
опрема како хидрантите, хидрантските црева, електроинсталацијата, како
и противпожарните аларми.

566

Годишен извештај

XX. Библиотека
Во текот на 2009 година во Универзитетската библиотека при
УГД се реализирани низа активности од областа на својата дејност.
Универзитетската библиотека вршеше зголемување на фондот на книги,
нови наслови на монографски публикации од земјава и во странство. Новите
добиени книги се обработуваа, а се изврши и целосно преинвентарирање
на стариот библиотечен фонд на Педагошкиот факултет и на Факултетот
за природни и технички науки.		
Во текот на 2009 година се реализираше набавка на нова програма
Facit за библиотечно работење. Преку овој софтвер ќе се води (веќе се
работи) комплетна база на податоци за вкупниот библиотечен фонд на
библиотеките на ниво на Универзитетот. Преку целосна компјутеризација
и мрежно поврзување на Централната библиотека со библиотеките на
факултетите, сите студенти, наставничкиот кадар и останати вработени на
Универзитетот ќе имаат пристап до сите информации кои се однесуваат
на библиотечниот фонд со кој располага Универзитетската библиотека.
Универзитетската библиотека воедно е и координатор на работата и
активноста на библиотеките на единиците при УГД.
Истовремено се вршеше тестирање на новата програма за библиотечно
работење Facit. При извршената анализа, од наша страна, беа давани
сугестии и предлози до сопствениците и програмерите на оваа програма
и беше укажувано на нејзините слабости, се со цел истата успешно и
целосно да функционира. Сите наши сугестии во целост беа прифатени,
иако сè уште постојат сегменти кои треба да се решат, како би можеле
континуирано да работиме на истата.
Добиените нови книги најнапред се евидентирани (архивирани)
во деловодна книга, потоа беше направена сметководствена пресметка
поединечно на секоја книга. Понатаму се изврши техничка и стручна
обработка според најнови меѓународни стандарди за библиотечно
работење. Истата се состоеше од рачна обработка евидентирање во
инвентарна книга и од компјутерско обработување во Facit програмата
што одеше со доста потешкотии. Заради тоа што одделни сегменти од
програмата тековно се менуваа ни се создаваше дополнителна работа. Сите
наши забелешки во врска со Facit програмата беа доставени во форма на
барања во Записникот за купување на оваа програма (се надеваме дека
истите ќе бидат коригирани).
Во УБ се ново добиени и обработени вкупно 9.379 книги од кои уникат
2.229 наслови, со кои по обработката се задолжија лицата (материјално
и финансиски) по факултетите. Во тие ново добиени книги влегуваат
– превод од Владата на Република Македонија „Превод на 500 книги од
најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото
во Франција и Германија“ и истите беа обработени од УБ. Бројот на
овие книги изнесува 8.186 и се распределени по факултетите на УГД.
Набавените и обработени книги од сопствени средства на УГД изнесуваат
1.193 броја во износ 1.101.842,00 ден. Учествувавме и во организирање
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и распределување на комплетно обработените книги по факултети со
соодветни задолженија.			
Обработката на стариот фонд на книги на Педагошкиот факултет и
на Факултетот за природни и технички науки се вршеше рачно. Притоа
секоја книга е симнувана од рафтот и беше поединечно чистена. Новата
обработката на книгите е според Универзална децимална класификација,
така што на секоја книга се одредува сопствен УДК и сопствена локација
во соодветната библиотека во склад со областа на која припаѓа. Се вршеше
ставање на печати на секоја, како и средување на оштетените книги
(нивно лепење и сл.) по што истите се евидентираа и повторно се враќаа во
магацин на рафтовите. Обработениот стар фонд на книги на Факултетот
за природни и технички науки изнесува 4.585 книги, од кои уникат се
3.400 книги. Додека обработениот стар фонд на книги на Педагошки
факултет изнесува 13.084 книги, од кои уникат 7.855 книги. Вкупниот
стар фонд на двата факултети изнесува 17.672 книги од кои уникат се
10.891 книга.
Обработениот стар фонд на книги во библиотеките на Педагошки
факултет и Факултетот за природни и технички науки е даден во следниот
преглед
Организациона единица
Вкупен број на книги
Педагошки факултет
13084
Факултет за природни и технички науки
4585
Вкупно
17672

Наслови
7855
3400
10891

Примарна цел на Универзитетската библиотека е давање на
библиотечни услуги со моментално расположливиот книжен фонд
на студентите од прв и втор циклус на студии, на наставничкиот кадар
и останатите вработени. Бројот на студенти кои до сега користеле
библиотечни услуги во библиотеката во Кампус 2 изнесува 4.271, додека
бројот на наставничкиот кадар кои користеле библиотечни услуги е
1.056. Библиотекарите во ноември присуствуваа на презентацијата на
Европската библиотека и проектот ФУМАГАБА во НУБ „Св.Климент
Охридски“ во Скопје. Исто така просториите на УБ се користени за
презентации за студиски престои во странство од страна на Центарот
за меѓународна соработка при УГД. Вработените од Универзитетската
библиотека го посетија Саемот на книгата што се одржува секоја година
во Скопје, во мај 2009 година, како и на Саемот на книгата одржан во
НУБ „Гоце Делчев“ - Штип во ноември 2009 година.
Универзитетската библиотека во 2009 година соработуваше со НУБ
„Гоце Делчев“ - Штип и НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје. Исто така,
Универзитетската библиотека донираше 1.145 книги од Педагошкиот
факултет и тоа на НУБ „Гоце Делчев“ Штип 119 книги и на ОУ „ Страшо
Пинџур“ 1.026 книги.					
Во тек е изработка на веб-страница на Универзитетската библиотека.
Моментално на истата се внесени само Правилата на користење и Кодексот
на однесување на корисниците.
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Во работењето на УБ која е опремена со компјутери и интернет
приклучоци, бевме ангажирани пет лица, кои со максимална ангажираност
и посветеност во целост ги остварија задачите предвидени за секое работно
место согласно Правилникот за систематизација. Со тоа придонесоа
во остварување на предвидените задачи и активности. Се одеше и во
библиотеките на единиците на УГД, каде се обработуваа пристигнатите
нови книги. Во Универзитетската библиотека пристигнаа и се уште
пристигнуваат нови книги како набавени исто така и книги поклон од
Владата на Република Македонија, на кој интензивно работиме.
Податоците за ново добиени и обработени книги по факултети се
дадени во следниот преглед
Ново добиени и обработени книги во Универзитетската библиотека
при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип за 2009 година
Ред.
бр

Организациона единица

Вкупен
бр.книги

Поклон

Износ

Централна библиотека

780 (У-400)

276

402.437,00

ИНИСА

107 (У-107)

/

93.553,00

Факултет за медицински науки

238 (У-88)

186

46.288,00

Факултет за музичка уметност

353 (У-87)

353

/

278 (У-38)

278

/

407 (У-34)

407

/

659 (У-272)

581

307.263,50

481 (У-47)

431

21.250,00

384 (У-63)

370

22.124,00

429 (У-55)

429

2808(У-243)

2638

99.720,00

12. Електротехнички факултет

572 (У-100)

415

17.193,50

267 (У-37)

267

14. Филолошки факултет

889 (У-529)

878

28.318,00

713 (У-117)

677

49.315,00

/

14.380,00

1.
2.
3.
4.

5. Машински факултет

6. Педагошки факултет

7. Земјоделски ф. и Катедра за заш.
8. ФПТН

9. ФТБ-туризам

10. Факултет за информатика
11. Правен факултет

13. Техничко-технолошки факултет
15. Економски факултет

16. Ректорат

14 (У-12)
Вкупно 9379(У-2229)

8186

/

/

1.101.842,00
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XXII. Објекти
Санација и адаптација на дел од Економски факултет
Санацијата и адаптацијата на Економскиот факултет, заедно со
изградбата на Универзитетското радио, односно Центарот за односи со
јавноста што се во склоп на истиот објект, започна во април 2009 година,
од страна на фирмата „Форма“ - Струмица. Работи кои се изведуваат се:
уредување на просториите и ходниците во зградата и комплетна санација на
санитариите, како и комплетна уредување на делот каде е сместен Центарот
за односи со јавноста. Работата на објектот е во тек.

Кампус  2

Комплетната изведба на надградбата на Факултет за природни и
технички науки е започната во март 2009 година, од страна на фирмата
„Пирамида“ –Струмица. Се работеше на изведба на: лаборатории во подрум,
приземје и кат од страна на фирмата „Дизајн“ – Струмица. Во моментов се
работи и на амфитеатри и предавални во Кампус 2, од страна на фирмата
„Дигитал“– Струмица. Изведувањето на работите во Кампус 2 е во тек.

570

Годишен извештај

Предавални во Пробиштип

Санацијата и адаптацијата на просториите на Технолошко-техничкии
факултет во Пробиштип се одвиваше од април 2009 година, од страна на
фирмите „Бау - инженеринг“ и „Ројал - Васе“ и притоа беше извршена
комплетна санација и адаптација на просториите за потребите на
Универзитетот.

Предавални во Виница

Санацијата и адаптацијата на просториите на Mашинскиот факултет
во Виница се одвиваше од април 2009 година, од страна на фирмата „Бау инженеринг“ и притоа беше извршена комплетна санација и адаптација на
просториите за потребите на Универзитетот.
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Предавални во Радовиш

Санацијата и адаптацијата на просториите на Електротехничкиот
факултет во Радовиш се одвиваше од април 2009 година, од страна на
фирмата „Бау - инженеринг“ и притоа беше извршена комплетна санација
и адаптација на просториите на приземјето за потребите на Универзитетот.
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Факултет за музичка уметност
Санацијата и адаптацијата на Факултетот за музичка уметност во
Штип се изведуваше од страна на фирмата „Бау - инженеринг“. Работите
започнаа да се изведуваат во февруари 2009 година и се изврши комплетна
санација, реконструкција и адаптација на објектот, како и уредување на
дворот на објектот.

Факултет за информатика
Санацијата и адаптацијата на Факултетот за информатика во Штип се
изведуваше од страна на фирмата „Бау - инженеринг“ - Штип, „Стоименов“
- Кочани и „Божјидар Арт Марми“ - Скопје. Работите започнаа да се
изведуваат во февруари 2009 година и се изврши санација и адаптација
на приземјето, катот, фасадата и покривот (покриен со лим). Работите во
објектот се во тек.
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Предавални во Кавадарци
Санацијата и адаптацијата на просториите на предавалните во
Кавадарци се одвиваше од септември 2009 година, од страна на фирмата
„Дизајн“ - Струмица и притоа беше извршена комплетна санација и
адаптација на просториите на приземјето (предавални и административен
дел) за потребите на Универзитетот, како и санација на фасадата.
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Предавални и магацин во Амзебегово, Св. Николе
Изградбата на објектот во Амзибегово (предавални и магацин) беше
започнато во 2008 година и продолжи и во 2009 година, од страна на фирмата
„Форма“ - Струмица. Притоа комплетно се завршени градежните работи
на објектот, со предавалните и магацинот, како и еден дел од дворното
уредување.

Ректорат  (паркинг)
Изработката на паркинг просторот на Ректорат во Штип се изведува
од фирмата „Бау - инженеринг“ од Штип, која започна во ноември 2009
година. Притоа се изврши комплетно покривање на паркингот со челична
конструкција и лим. Работите се во тек.

Санација и адаптација на Универзитетска библиотека
Санацијата и адаптацијата на Универзитетската библиотека започна
во јули 2009 година, од страна на фирмата „Дигитал“ дооел - Струмица.
Работите кои се изведуваат се: уредување на ходниците, скалите, како и
санација на покривната конструкција со лим. Работите се во тек.
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Санација и адаптација на Факултет за медицински науки
Санацијата и адаптацијата на Факултетот за медицински науки
започна во мај 2009 година, од страна на фирмата „Дигитал“ дооел Струмица. Работите кои се изведуваат се: партерно уредување со бехатон
и осветлување, уредување на ходниците и просториите на приземјето.
Во сите простории се поставени нови штедливи светилки, компјутерска,
противпожарна и термичка инсталација. Работите се во тек.
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Санација и адаптација на објект  Детско одморалиште „Плачковица“
Санацијата и адаптацијата на објект Детско одморалиште
„Плачковица“ започна во декември 2008 година од страна на фирмата
„Делта-Пром“ - Велес. Работите кои се изведуваат се: уредување на сите
простории (апартмани) со целосна санација и адаптација на санитарните
јазли, како и сите простории (канцеларии) од приземниот дел - предвиден
за персонал и администрација и продолжен дел за амфитеатар. Во сите
простории се поставени компјутерска, противпожарна и термичка
инсталација, ограничен пристап, сателитска (кабелска) телевизија, а се
изврши и санација на покривната конструкција со лим. Работите се во
тек.

Санација и адаптација на дел од Кампус Струмица
Санацијата и адаптацијата на дел од Кампус Струмица започна во
март 2009 година, од страна на фирмите „Форма“ – Струмица и „Дигитал“
дооел – Струмица. Работите кои се изведуваат се комплетно уредување
на сите канцеларии, предавални и амфитеатри, како и адаптација на
простор предвиден за бифе. Работите се во тек.
Санација и адаптација на предавални во објектот на поранешното текстилно училиште
Санацијата и адаптацијата на предавалните во објектот на
поранешното текстилно училиште започна во март 2009 година, од страна
на фирмата „Бау - инженеринг“ – Штип. Работите кои се изведуваат
се: комплетно партерно уредување со бехатон и осветлување, како и
целосна санација и адаптација на внатрешниот простор од подрумскиот
и приземниот дел. Воедно се започна и со адаптација на третиот кат.
Работите се во тек.
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Ректорат во Ново Село - Штип
Комплетната санација и адаптација на поранешното основно училиште
кое треба да прерасне во нов Ректорат на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип започна во октомври 2009 година, со подготвителни работи.
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