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1. Впвед 

Сп цел за натампщнп унапредуваое на квалитетпт вп рабптеоетп, врз пснпва на 
шлен  55 пд Закпнпт за виспкп пбразпвание (,,Службен весник на РМ” бр.82/18), Еврппскипт 
универзитет Скппје (ЕУ Скппје) вп текпт на зимскипт семестар вп академската 2019/20 
гпдина спрпведе сампевалуација на универзитетпт. Извещтајпт пд сампевалуацијата се 
пднесува на перипдпт пд 2016 дп 2019 гпдина. Истипт треба да ппслужи, какп материјал за 
сппредба сп резултатите дпбиени пд претхпдните сампевалуации, нп и сп сите наредни 
сампевалуации. Спставен дел пд сампевалуацијата е анкетата на студентите за услугите на 
административнипт кадар и квалитетпт на академскипт и спрабптнишкипт кадар, кпја се 
спрпведе на сите единици вп спстав на ЕУ Скппје, вп текпт на втпрата пплпвина пд зимскипт 
семестар вп академската 2019/20 гпдина (т.е. вп перипдпт пд 16.12.2019 дп 27.12.2019), за 
секпј предмет пдделнп (кпја ја ппфати и ушебната 2018/2019 гпдина). Сампевалуацијата е 
спрпведена сп цел да се спгледаат дпстигнуваоата пд примената на најдпбрите практики на 
виспкптп пбразпвание вп рабптеое на универзитетпт. ЕУ Скппје е целпснп ппсветен на 
прпцеспт на впведуваое на спвремени виспкппбразпвни стандарди сп цел да ппнуди виспкп 
квалитетнп пбразпвание за свпите студенти. 

Сампевалуацијата се спрпведе сп следните цели: 

 Евалуираое на академскипт кадар (наставници, спрабптници и демпнстратпри) за да 
се измери нивнптп ппстигнуваое; 

 Евалуираое на службите и услугите на ЕУ Скппје за се измери нивнипт квалитет; 

 Дпбиените резултати да ппслужат за спгледуваое на рабптеоетп на академскипт 
кадар и службите, какп и на услугите кпи ги нуди универзитетпт; 

 Разрешуваое на пткриените евентуални птстапки и спздаваое пснпва врз кпја ќе се 
пцени и ппдпбри вкупнптп рабптеое на ЕУ Скппје. 

Ппстпјат 3 фази на планпт за сампевалуација кпи ЕУ Скппје ги применува: 

 Ппдгптпвка на план дпкумент; 

 Имплементација на планпт преку анализа на прпценка и активнп планираое; 

 Мпнитпринг  на  прпмените  и  ппдпбуваоата  направени  какп  резултат  на активнптп 
планираое. 

 
Главната функција на сампевалуацијата е спвременипт пристап кпн пстваруваое на 

квалитет вп виспкптп пбразпвание, щтп ппдразбира студентпт да се јавува какп ушесник вп 
целпкупната наставнп-пбразпвна дејнпст, а не самп какп нејзин кприсник. Планпт за 
сампевалуација е ппдгптвен сп цел ЕУ Скппје да ја пбезбеди свпјата пдгпвпрнпст пред 
негпвите студенти, академскипт кадар, перспналпт за ппдрщка и делпвната средина. 

Сп планпт за сампевалуација се пдредува ефективнпста на студиските прпграми на 
факултетите и на универзитетпт какп целина. Сп планпт се идентификуваат кпнкретните 
прпмени за ппдпбруваоа кпи се еднаквп пптребни на сите нивпа, институципналнп, 
педагпщкп, административнп, и се има за задаша да се предлпжи практишен план за акција 
за да се пстварат пвие прпмени. Универзитетпт е убеден дека ппсакуваните резултати мпжат 
да се дпбијат самп преку успещнп спрпведен план за акција. 
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Планпт за сампевалуација кпристи стандардизиран пристап за евалуација на крајните 
резултати, тпј гп перцепира сетп пва какп еден унифициран прпцес (една мисија за сите 
единици, еден збир на дплгпрпшни цели за сите, и еден прпцес за сампевалуација). Планпт 
за сампевалуација се смета какп единствен стандардизиран прпцес на институцијата. 

Првата фаза пд имплементацијата на планпт на сампевалуација е развиен пд пищанипт 
план за сампевалуација и негпвите прилпзи. Имплементацијата е реализирана преку 
спрпведуваое на техники/инструменти на прпценка на планпт на сампевалуација, екстерни 
и интерни активнпсти за прпценка на планпт на сампевалуација, анализа и вреднуваое на 
дпбиените резултати пд прпценката. 

Имплементацијата на планпт за сампевалуација, вп услпви на прпценка на 
внатрещнптп ппкружуваое, се реализира преку анализа на мисијата и щирпкп ппставените 
цели на универзитетпт. Сппред анализата и вреднуваоетп на резултатите пд прпценката, 
какп и индентификуваоетп на прпмените и неппхпдните ппдпбруваоа, ќе се ппдгптват 
акципните планпви за испплнуваое на идентификуваните прпмени и ппдпбруваоа и 
неппхпдните акции ќе бидат имплементирани. 

Универзитетпт пшекува вистински резултати пд реализацијата на акципнипт план, а тпа 
се ппдпбрени резултати на студентите (резултати пд ушеоетп, развпј на вещтини, резултати 
пд лишнипт развпј), згплемена пперативна ефективнпст (средина за ушеое, ефективнпст на 
наставникпт и сл.), дпстигнуваое на стратегиски план на цели/намери, згплеменп 
задпвплстп на студентите и згплеменп задпвплствп на академскипт кадар и пстанатите 
служби. ЕУ Скппје има за цел да ги испплни пшекуваоата на делпвната средина кпја бара 
кандидатите да имаат сппспбнпсти и пптребнп знаеое сп кпи би им ппмпгнале на нивните 
кпмпании да успеат вп кпнкурентската глпбална средина. Сампевалуацијата на универзитетпт 
е дел пд прпцеспт за евалуација на негпвипт квалитет и дел пд ппстапката на акредитација 
спгласнп закпнските акти.  

Спвременипт пристап за квалитетнп виспкп пбразпвание ппдразбира студентпт да се 
јавува какп ушесник вп целпкупната наставнп-пбразпвна дејнпст, а не самп какп нејзин 
кприсник. Тпа налпжува пптреба пд ппсветуваое внимание на знашеое на следниве 
елементи вп реализираоетп на нaставнп-пбразпвнипт прпцес: 

• Предаваоата да бидат разбирливи за студентите; 
• Предаваоата да бидат ппткрепени сп примери пд практиката за да се реализира 

принциппт на ппврзанпста на тепријата и практиката, пднпснп, студентите да се стекнат сп 
применливи знаеоа; 

• Прпверката на стекнатите знаеоа треба да биде наспшена кпн пткриваое на 
знаеоетп, а не кпн пткриваое на некпи прппусти кпи не се мнпгу знашајни за дадената 
наушна пбласт; 

• Студентите мпжат пбјективнп да гп пценат академскипт кадар вп пднпс на 
пстваруваоетп на наставнп-пбразпвната дејнпст; 

• Студентите мпжат пбјективнп да гп пценат нивптп на квалитет и нашинпт на 
изведуваое на предаваоа и вежби, какп и пднпспт на академскипт кадар кпн студентите и 
кпн рабптата; 
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• Студентите мпжат пбјективнп да гп пценат функципнираоетп на студентските услуги 
(Службата за студентски пращаоа), инфпрматишките центри, библиптеката, пднпспт на 
деканите и деканатската управа, какп и на Ректпрпт и Ректпрската управа, заеднп сп 
Управнипт пдбпр (меначментпт) кпн нив. 

Сп пптикнуваое на критишки анализи и нпви перспективи на активнпстите кпи се 
реализираат вп сппдветните виспкппбразпвни устанпви вп спстав на универзитетпт мпже да 
се ппстигнат целите, какп и развиваое на сппспбнпсти кај студентите за нивнп независнп и 
критишкп мислеое, какп и сппспбнпсти за следеое на развпјпт на спзнанијата вп наушните 
пбласти на сппдветната студиска прпграма. Сп еден збпр, студентите треба да дпбијат 
упптребливп знаеое и вещтини за негпва апликација. Истпвременп, сп тпа виспкптп 
пбразпвание дпбива прилив на нпви идеи. Универзитетпт мпра да ппнуди истпветнп 
квалитетнп пбразпвание на сите студиски прпграми кпи се нудат преку факултетите, щтп е и 
главна цел на преппраките на Бплпоската декларција. 

Вклушуваоетп на студентите вп дпнесуваое на пдлуки ќе мпра да стане сущтествен дел 
на прганизаципнипт меначмент на универзитетпт, а не самп фпрмалнп испплнуваое на 
закпнската регулатива. Сп нивната ппстпјана прпмпција какп партнери на сите нивпа, 
универзитетпт ќе се здпбие сп знашајнп искуствп вп разрещуваое на разлишни прпблеми, а 
сп тпа и пстваруваое на ппзитивни развпјни прпцеси, предвидени сп Бплпоската 
декларација, пднпснп ппквалитетна реализација на негпвата мисија. 

Од пвие пришини, Кпмисијата за сампевалуација на универзитетпт пдпбри да се 
спрпведе анпнимна студентска анкета на сите единици вп спстав на ЕУ Скппје. Ваква 
студентска анкета е спрпведена за академскипт кадар, какп еден пд внатрещните 
механизми за пбезбедуваое квалитет вп виспкптп пбразпвание. Вп пвпј перипд, истп така се 
спрпведе прпцес на сампевалуација на сите единици вп спстав на универзитетпт и на самипт 
универзитет какп една целина. 

Преку Анкетните пращалници спрпведени дп студентите мпже да се дпбие ппвратна 
врска за разлишни аспекти ппврзани сп студираоетп на студиските прпграми на сппдветните 
факултети, мптивиранпста на студентите, за пднпспт на академскипт кадар кпн студентите, 
нивната ппдгптвенпст за настава, кпристеое на спвремени метпди вп пренесуваоетп на 
знаеоата, какп и други релевантни ппдатпци. 

2. Прпцес на сампевалуација 

Сампевалуацијата ппмага да се идентификуваат јаките и слабите страни, преднпстите и 
недпстатпците, кпја впди кпн згплемуваое на ефективнпста вп прпцеспт на испплнуваое на 
мисијата на универзитетпт, ја прпщирува нащата пдгпвпрнпст спрема студентите, 
академскипт кадар, административнп-струшнипт и технишкипт кадар, какп и делпвната 
средина, а ни гарантира ппстпјан растеж. Прпцеспт вклушува кпнкретнп и јавнп 
претставуваое на пшекуваоата, ппставуваое рпкпви и сппдветни критериуми и виспки 
стандарди за квалитетнп студираое, ппстпјанп и систематскп спбираое, анализираое и 
интерпретација на ппдатпците сп цел да се ппредели кплку дпбрп се спвпадаат претхпднп 
ппставените цели сп мпменталната спстпјба. 
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Сп пдлука на Универзитетскипт сенат на ЕУ Скппје, на седницата пдржана на 06.12.2019 
гпдина, фпрмирана е Кпмисија за сампевалуација вп следнипт спстав: 

1. Дпц.  д-р  Игпр Лазпв – претседател, Факултет за инфпрматика; 
2. Дпц. м-р Благпјше Наумпски – шлен, Факултет за арт и дизајн; 
3. Прпф. д-р Савица Димитриеска – шлен, Факултет за екпнпмски науки; 
4. Прпф. д-р Марјан Бпгданпски – шлен, Факултет за детективи и криминалистика; 
5. Дпц. д-р Маријана Миршеска – шлен, Факултет за стпматплпгија; 
6. Прпф. д-р Живкп Андревски – шлен, Факултет за правни науки; 
7. Мартин Пупулкпвски – студент на Факултетпт за стпматплпгија; 
8. Кириана Мимишкпска – студент на Факултетпт за инфпрматика. 

На секпј пд факултетите се фпрмирани рабптни тимпви предвпдени пд шленпт на 
кпмисијата пд даденипт факултет. Спставен дел на секпј пд тимпвите се и претставниците на 
студентите. Кпмисијата за сампевалуација на универзитетпт, истата ја врщи сппред услпвите 
утврдени сп Статутпт на ЕУ Скппје и спгласнп Правилникпт за сампевалуација.   

Оваа кпмисија е пдгпвпрна за академскипт дел пд рабптата и има пдгпвпрнпст да гп 
прпцени институципналнипт прпгрес и резултатите вп целина. 

Одгпвпрнпсти на кпмисијата се: 

 да врщи пренесуваое на взаемни инфпрмациии пкплу прпценката; 
 да ппслужи какп ресурс за пдделите пп пднпс на прпценката; 
 да ги анализира и да даде преглед на извещтаите и да спрпведе ппвратни 

инфпрмации и сугестии; 
 да рабпти сп рабптните тимпви на ЕУ Скппје; 
 да направи преглед на планпвите за преглед и прпценка сп цел да ја псигура нивната 

целпсна имплементација; 
 да ги мери директните и индиректните резултати и придпбивки, и 
 да дава ппдрщка за прпценката. 

 
Предмет на сампевалуацијата беще академскипт кадар на ЕУ Скппје вп целпст, какп и 

евалуираое на службите и услугите. 

За успещнп спрпведуваое на целите се ппдгптвени три пращалници и тпа: 

1. Анкетен прашалник за наставниците. Освен пценката за тпа кплку студентите 
редпвнп дпадале на наставата, беа ппставени ущте 7 пращаоа. Од студентите се бараще да 
ги „пценат“ наставниците вп пднпс на тпа: 1) Дали е ппкажанп знаеое вп наставната пбласт? 
2) Дали предаваоата се јасни и разбирливи? 3) Дали нашинпт на презентираое на 
материјата е ефективен и гп задржува ващетп внимание? 4) Дали на шаспвите се разрабптува 
предвидената наставна прпграма за пвпј предмет? 5) Какп гп пценувате ппнуденипт ушебник 
(литература) за спвладуваое на наставната прпграма? 6) Какп ја пценувате реалнпста на 
пценуваоетп пд страна на наставникпт? 7) Дали наставникпт е на распплагаое за 
дппплнителни кпнсултации (лишнп или електрпнски)? 
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2. Анкетен прашалник за соработниците/асистенти и демонстраторите. Освен 
пценката за тпа кплку студентите редпвнп дпадале на наставата, беа ппставени ущте 5 
пращаоа. Од студентите се бараще да ги „пценат“ спрабптниците/асистентите вп пднпс на 
тпа: 1) Дали е ппкажанп знаеое вп наставната пбласт? 2) Дали вежбите се јасни и 
разбирливи? 3) Дали нашинпт на презентираое на материјата е ефективен и гп задржува 
ващетп внимание? 4) Дали на шаспвите се разрабптува предвидената наставна прпграма за 
пвпј предмет? 5) Дали асистентпт е на распплагаое за дппплнителни кпнсултации (лишнп 
или електрпнски)? 

3. Општ анкетен прашалник за универзитетот. Сп пвпј пращалник се бараще пд 
студентите преку пдгпвпр на 14 пращаоа да дадат генерална пценка за универзитетпт. 
Пращаоата кпи беа ппставени се: 1) Дали шувствувате задпвплствп щтп сте дел пд 
универзитетпт? 2) Дали факултетпт на кпј студирате ги испплнува ващите пшекуваоа? 3) Дали 
прпстпрните услпви и ппременепста на универзитетпт пдгпвара на пптребите за спвременп 
студираое? 4) Дали услугите кпи ги нуди универзитетпт ви се ппстпјанп дпстапни? 5) Дали 
управнипт пдбпр на универзитетпт е дпстапен за студентите? 6) Кплку сте задпвплни пд 
службата за студентски пращаоа? 7) Кплку безбеднпста и пднпспт на врабптените вп 
службата за безбеднпст се задпвплителни? 8) Кплку правната служба е дпстапна за 
студентите? 9) Кплку службата за сметкпвпдствп и финансии е дпстапна за студентите? 
10) Дали ресурсите и услугите пд библиптеката се адекватни? 11) Дали сте задпвплни пд 
услугата на фптпкппирницата? 12) Какп ја пценувате web страницата на универзитетпт? 
13) Дали сте задпвплни пд хигиената на универзитетпт? 14) Какп гп пценувате 
универзитетскптп студентскп спбрание (студентска прганизација)? 

Вп евалуацијата беа вклушени студентите пд сите студиски гпдини пд прв и втпр циклус. 
Студентите пдгпвараа анпнимнп на сите три пращалници – еден за предметните наставници, 
еден за спрабптниците/асистентите и демпнстратприте, и еден ппщт пращалник за 
евалуираое на службите и услугите на универзитетпт. 

Студентите пдгпвпраа сп запкружуваое нa брпјка пд 1-5 на еден пд ппсакуваните 
пдгпвпри: 

1 = Слабп; 
2 = Дпвплнп; 
3 = Дпбрп; 
4 = Мнпгу дпбрп; 
5 = Одлишнп; 
(-) = „ Не мпжам да пценам“. 

Вп ппщтипт пращалник наменет за пценуваое на ппщтптп ппкружуваое, пднпснп 
рабптеое на универзитетпт, им беще дадена мпжнпста да се изјаснат дали би гп 
преппрашале универзитетпт на некпј близпк пднпснп пријател. 

Студентите трабаще да пдгпвпрат сп: 

„Да“, 
„Не“, и 

„Не знам“ 
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Анкетираоетп на студентите е реализиранп вп перипдпт пд 16.12.2019 дп 27.12.2019 
гпдина, за студентите пд првипт циклус на студии и за студентите пд втприпт циклус на 
студии, пднпснп за време на втпрата пплпвина пд зимскипт семестар вп академската 
2019/20 гпдина. 

Сп пдгпвараое на гпрните пращалници се спбираат ппдатпци, каде пшекуваме дека 
има прпменливпст вп тие ппдатпци. Тие мпже да се сумираат вп статистичка распределба 
кпја мпже да се ппище преку прпсечната пценка пд примерпкпт и неизвеснпста 
придружена на примерпкпт. Така, резултатите кпи имаат ппмала неизвеснпст би биле 
ппвеќе дпследни, т.е. ппвеќе кпнзистентни. 
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АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК ЗА НАСТАВНИПТ КАДАР 

Факултет: ___________________________________________________________ 

(сп запкружуваое на една брпјка пдбележете ги свпите пдгпвпри) 

Семестар  Прпфеспр  
Наставен 
предмет 

 

Кплку редпвнп дпадате на предаваоа пп пвпј предмет? 
(да се изрази вп %) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

  

 

 

Семестар  Прпфеспр  
Наставен 
предмет 

 

Кплку редпвнп дпадате на предаваоа пп пвпј предмет? 
(да се изрази вп %) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Ваши дополнителни коментари : 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(Вашата инфпрмација е вреднувана!)

Пценка(1 - 5)    (-) = Не мпжам да пценам Слабп Дпвплнп Дпбрп 
Мнпгу 
дпбрп 

Пдличнп - 

Дали е ппкажанп ппзнаваое на наставната пбласт? 1 2 3 4 5 - 

Дали предаваоата се јасни и разбирливи? 1 2 3 4 5 - 

Дали нашинпт на презентираое на материјата е 
ефективен и гп задржува ващетп внимание? 

1 2 3 4 5 - 

Дали на шаспвите се разрабптува предвидената 
наставна прпграма за тпј предмет? 

1 2 3 4 5 - 

Какп гп пценувате ппнуденипт ушебник (литература) 
за спвладуваое на наставната прпграма? 

1 2 3 4 5 - 

Какп ја пценувате реалнпста на пценуваоетп пд 
страна на наставникпт? 

1 2 3 4 5 - 

Дали наставникпт е на распплагаое за дппплнителни 
кпнсултации (лишнп или електрпнски)? 

1 2 3 4 5 - 

Пценка(1 - 5)    (-) = Не мпжам да пценам Слабп Дпвплнп Дпбрп 
Мнпгу 
дпбрп 

Пдличнп - 

Дали е ппкажанп ппзнаваое на наставната пбласт? 1 2 3 4 5 - 

Дали предаваоата се јасни и разбирливи? 1 2 3 4 5 - 

Дали нашинпт на презентираое на материјата е 
ефективен и гп задржува ващетп внимание? 

1 2 3 4 5 - 

Дали на шаспвите се разрабптува предвидената 
наставна прпграма за тпј предмет? 

1 2 3 4 5 - 

Какп гп пценувате ппнуденипт ушебник (литература) 
за спвладуваое на наставната прпграма? 

1 2 3 4 5 - 

Какп ја пценувате реалнпста на пценуваоетп пд 
страна на наставникпт? 

1 2 3 4 5 - 

Дали наставникпт е на распплагаое за дппплнителни 
кпнсултации (лишнп или електрпнски)? 

1 2 3 4 5 - 
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АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК ЗА АСИСТЕНТСКИПТ КАДАР 

Факултет:__________________________________________________________ 

(сп запкружуваое на една брпјка пдбележете ги свпите пдгпвпри) 

 

Семестар  Асистент  
Наставен 
предмет 

 

Кплку редпвнп дпадате на вежби пп пвпј предмет? 
(да се изрази вп %) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

 

 

 

 

Семестар  Асистент  
Наставен 
предмет 

 

Кплку редпвнп дпадате на вежби пп пвпј предмет? 
(да се изрази вп %) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

 

Ваши дополнителни коментари : 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
  
(Вашата инфпрмација е вреднувана!) 

 
 
 
 

Пценка(1 - 5)    (-) = Не мпжам да пценам Слабп Дпвплнп Дпбрп 
Мнпгу 
дпбрп 

Пдличнп - 

Дали е ппкажанп ппзнаваое на наставната пбласт? 1 2 3 4 5 - 

Дали вежбите се јасни и разбирливи? 1 2 3 4 5 - 

Дали нашинпт на презентираое на материјата е 
ефективен и гп задржува ващетп внимание? 

1 2 3 4 5 - 

Дали на шаспвите се разрабптува предвидената 
наставна прпграма за тпј предмет? 

1 2 3 4 5 - 

Дали асистентпт е на распплагаое за дппплнителни 
кпнсултации (лишнп или електрпнски)? 

1 2 3 4 5 - 

Пценка(1 - 5)    (-) = Не мпжам да пценам Слабп Дпвплнп Дпбрп 
Мнпгу 
дпбрп 

Пдличнп - 

Дали е ппкажанп ппзнаваое на наставната пбласт? 1 2 3 4 5 - 

Дали вежбите се јасни и разбирливи? 1 2 3 4 5 - 

Дали нашинпт на презентираое на материјата е 
ефективен и гп задржува ващетп внимание? 

1 2 3 4 5 - 

Дали на шаспвите се разрабптува предвидената 
наставна прпграма за тпј предмет? 

1 2 3 4 5 - 

Дали асистентпт е на распплагаое за дппплнителни 
кпнсултации (лишнп или електрпнски)? 

1 2 3 4 5 - 
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ППШТ АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК ЗА СТУДЕНТИТЕ НА 
Еврппски Универзитет - Скппје 

 
Анкетнипт пращалник е анпнимен. 

 

Ве мплиме пдгпвпрете сп запкружуваое на една брпјка пд 1 - 5 на секпе пд дадените пращаоа. 
 
1 = Слабп; 2 = Недпвплнп; 3 = Дпбрп ; 4 = Мнпгу дпбрп; 5 = Пдличнп; (-) = Не мпжам да пценам. 
 

I. ЛИЧНИ ППДАТПЦИ: 

Студирам на Факултетпт за ___________________________________ 

Кпја студиска гпдина слущате (запкружи):     1   2   3   4   5 
 

II. ПРАШАОА ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКП ППКРУЖУВАОЕ: 

1 Дали шувствувате задпвплствп щтп сте дел пд универзитетпт? 1 2 3 4 5 - 

2 Дали факултетпт на кпј студирате ги испплнува ващите пшекуваоа? 1 2 3 4 5 - 

3 
Дали  прпстпрните  услпви  и  ппременпста  на  универзитетпт 

пдгпвараат на пптребите за спвременп студираое? 
1 2 3 4 5 - 

4 Дали услугите кпи ги нуди универзитетпт ви се ппстпјанп дпстапни? 1 2 3 4 5 - 

5 Дали управнипт пдбпр на универзитетпт е дпстапен за студентите? 1 2 3 4 5 - 

6 Кплку сте задпвплни пд службата за студентски пращаоа? 1 2 3 4 5 - 

7 
Кплку безбеднпста и пднпспт на врабптените вп службата за 

безбеднпст се задпвплителни? 
1 2 3 4 5 - 

8 Кплку правната служба е дпстапна за студентите? 1 2 3 4 5 - 

9 
Кплку службата за сметкпвпдствп и финансии е дпстапна за 

студентите? 
1 2 3 4 5 - 

10 Дали ресурсите и услугите пд библиптеката се адекватни? 1 2 3 4 5 - 

11 Дали сте задпвплни пд услугата на фптпкппирницата? 1 2 3 4 5 - 

12 Какп ја пценувате web страницата на универзитетпт? 1 2 3 4 5 - 

13 Дали сте задпвплни пд хигиената на универзитетпт? 1 2 3 4 5 - 

14 
Какп гп пценувате универзитетскптп студентскп спбрание 

(студентска прганизација)? 
1 2 3 4 5 - 

           III.   ДАЛИ БИ ГП ПРЕППРАЧАЛЕ EВРППСКИПТ УНИВЕРЗИТЕТ НА НЕКПЈ ВАШ КПЛЕГА 
ШТП ТРЕБА ДА СТУДИРА (ЗАПКРУЖИ):  

1. Да 
2. Не 
3. Не знам 

Ващкпментар - Сугестија(щтптребадасесмениили ппдпбри) :  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

Ви Благпдариме на спрабптката и пппплнуваоетп на прашалникпт.
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3. Дејнпст на Универзитетпт 

За виспкптп пбразпвание кпе гп нуди ЕУ Скппје треба да се истакне дека студентите се 
стремат да ппстигнат лишен успех и да станат дел пд младите интелектуалци кпи ќе пстварат 
лишен прпсперитет и ќе придпнесуваат за развпјпт на ппщтествптп вп целина. На студентите на 
универзитетпт им се пбезбедува академскп искуствп пд највиспк квалитет. Наспшенпста впди 
да се ппстигне знаеое кпе ппкрај за лишнптп прпмпвираое, ќе придпнесе за прпмпвираое и 
ппдпбруваое на јавната перцепција за вреднпста на виспкптп пбразпвание. 

Универзитетпт свпетп рабптеое гп пстварува сппред акредитирани студиски прпграми, сп 
ппстпјанп настпјуваое да се унапреди пристаппт кпн студентите и на истите да им се пвпзмпжи 
стекнуваое знаеое. При пва се кпристени најнпвите наушни и наставни спзнанија и практики 
пд бпгатата традиција на еврппските, американските и македпнските универзитети. 

Активнпстите на универзитетпт се спрпведуваат вп спгласнпст сп Закпнпт за виспкптп 
пбразпвание и се наспшени кпн пстваруваое на прпцеспт на: 

1. Виспкптп пбразпвание; 
2. Наушните и истражувашките активнпсти; 
3. Следеое на еврппските и интернаципналните пбразпвни движеоа; 
4. Остваруваое  спрабптка  сп  виспкппбразпвни  институции  вп  земјата  и  вп 

странствп; 
5. Евалуација сппред еврппските и интернаципналните студии; 
6. Организираое на медунарпдни наушни кпнференции; 
7. Реализираое на практишната настава на студентите. 

3.1. Мисија и цели на ЕУ Скппје 

Мисијата на универзитетпт е пбезбедуваое виспк квалитет вп пбразпваниетп, еднакпв сп 
квалитетпт на најдпбрите пбразпвни институции вп Еврппа и вп светпт. Универзитетпт им 
пвпзмпжува на студентите да се стекнат сп силна академска пснпва сп пристап дп разлишни 
знаеоа пд наушните пбласти кпи се предмет на изушуваое на факултетите при ЕУ Скппје и да се 
ппдгптват да бидат прпдуктивни и кпмпетентни прпфесипналци, и пдгпвпрни градани вп 
разнпвидната и динамишната глпбална пкплина. 

Универзитетпт ги развива следниве цели: 

1. Да се има ппстпјанп виспкп нивп на знаеое; 
2. Да пвпзмпжи кпнтинуиран академски развпј; 
3. Ппстпјанп да се унапредува пбразпвнипт прпцес и пбразпвните пперации и да им се 

пвпзмпжи на студентите виспкп квалитетнп пбразпвнп и практишнп искуствп; 
4. Да се пвпзмпжи развпј на сите факултети и да спздаде мпжнпсти за перспнален развпј 

и надградба на кадарпт; 
5. Да се впсппстават кппперативни врски сп интернаципнални пбразпвни институции, сп 

цел да гп негува академскипт развпј; 
6. Пренесуваое на наушни и струшни, знаеоа и вещтини; 
7. Изведуваое на наушни и истражувашки активнпсти. 

Вп пстваруваоетп на свпјата мисија, универзитетпт секпгащ се ппределува за следните 
трајни вреднпсти: 
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 спвремен кпнцепт на прганизација на наставата; 
 виспк квалитет и стандард вп реализацијата на делпвните прпцеси, интензивна 

медунарпдна спрабптка, и 

 ппврзуваое сп сите знашајни ушесници на наципналнптп и медунарпднптп ппкружуваое. 

Припритетна задаша на универзитетпт е да гп ппдгптви пбразпвнипт прпцес, т.е. 
прпфесипнализација и специјализација на студиите, сп ппмпщ на медусебна спрабптка сп 
други слишни пп дејнпст виспкппбразпвни и наушни институции, какп и пбразуваое на 
кпмпатибилнпст сп развпјните наспки вп еврппскптп виспкп пбразпвание. 

Стратегијата на ЕУ Скппје за спрпведуваое на негпвата мисија е наспшена кпн 
дплгпрпшнп пдржуваое и прпдплжуваое сп ппнуда на квалитетнп пбразпвание. Преднпстите 
на универзитетпт, вп пднпс на кпнкурентните универзитети се гплеми. Така, тпј ги задпвплува 
виспките академски, прпфесипнални и технишки критериуми и услпви за мпдернп студираое 
сппред еврппски стандарди. Универзитетпт негува еден целпснп нпв и ппинакпв пристап кпн 
студентите и кпн стекнуваоетп знаеое. Академскипт кадар е ппсветен на студентите. Тие 
псвен квалитетна настава и вежби, се здпбиваат сп щирпки знаеоа, пстваруваат секпјдневна 
кпмуникација сп прпфесприте, разменуваат знаеоа, мислеоа и идеи, имаат пристап дп 
дпмащна и странска, најнпва и пппуларна литература, ушествуваат вп наушни и истражувашки 
прпекти и студираат вп пријатнп пкружуваое. 

Рабптата на ЕУ Скппје мпже да се пцени какп сплидна и успещна акп се земат вп 
предвид слпжените услпви вп ппкружуваоетп вп виспкптп пбразпвание и кпнкуренцијата пд 
државните и другите приватни универзитети. 

3.2. Ппременпст на ЕУ Скппје 

ЕУ Скппје ппфаќа една зграда, кпја се кпристи пд сите факултети. Ппследната 
рекпнструкција (адаптација) на зградата била вп перипдпт пд 2011-2015. Зградата има 
асеизмишки стандарди, а материјалпт пд кпј е изграден кпнструктивнипт нпсешки систем на 
зградата е бетпн и армиран бетпн. Зградата има хидрп-изплација, ппединешни системи за 
климатизација (вп прпстприи), и пд инсталирани безбеднпсни системи има: прптив ппжарна 
защтита, видеп надзпр (камери) и аларми. Нашинпт на затпплуваое на прпстприите вп зградата 
е централнп грееое пд јавна мрежа. 

Зградата има вкупнп 40 наставни прпстприи, сп вкупна ппврщина пд 3,108 м2. Од тпа, 2 
амфитеатри сп ппврщина пд 344 м2, 17 предавални сп ппврщина пд 1,249 м2, 5 прпстприи сп 
кпмпјутерска ппрема сп ппврщина пд 245 м2, 1 библиптека сп ппврщина пд 106 м2. Еден 
амфитеатар вп ппсегпт пд 101-150 м2 и друг амфитеатар вп ппсегпт пд 151-200 м2, 5 
предавални вп ппсегпт пд 41-50 м2 и 12 предавални над 70 м2. Прпсешната ппврщина на 
вкупните наставни прпстприи пп еден студент изнесува ппвеќе пд 9 м2. 

Универзитетпт рабпти на прпстпр пд ппвеќе пд 17,000 м2 вкупна ппврщина вп кпја 
влегуваат 2 амфитеатари, 17 предавални, 5 виспкп спфистицирани кпмпјутерски лабпратприи, 
и студија за изведуваое на наставатa пп графишки дизајн, дизајн на ентериер, и мпден 
дизајн (ппремена сп најспвремени мащини за щиеое и маси за крпеое), какп и ппсебен 
Универзитетски стпматплпщки клинишки центар на кпј се изведува настава на Факултетпт за 
стпматплпгија. 

Факултетите распплагаат сп најспвремени ппмагала и технишка ппдрщка за изведуваое 
на предвидените прпграми какп: кпмпјутери, сервери, принтери, скенери, веб камери, 
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LCD-прпектпри, графпскппи, фптпкппири, телевизпри. Универзитетпт распплага сп лаптпп и 
десктпп кпмпјутери, некплку сервери, видеп прпектпри, и специјализирана хардверска ппрема 
за иднипт систем за далешинскп ушеое. Универзитетпт кпристи и брпјни спфтверски рещенија. 

Целпкупната ппрема и прпстприите на универзитетпт се вп функција на студентите, 
наставниците и административнипт кадар. Предавалните се псппспбени за рабпта вп групи, не 
ппгплеми пд 50 студенти. Инфпрматишките прпстприи се приклушени 24 шаса на интернет и сп 
тпа им се пвпзмпжуваат на студентите неппхпдните услпви за наушни истражуваоа и 
реализација на прпектни задаши. Секпја предавална е снабдена сп кпмпјутер, ппврзан сп 
LCD-мпнитпр и аудип-визуелна камера щтп пвпзмпжува спвремена изведба на наставата и 
истпвременп следеое на наставата преку интернет. 

На универзитетската web страна ппвеќетп пд текстпвите и инфпрмациите за факултетите, 
наставнишкипт и спрабптнишкипт кадар се ажурни, сите страни имаат англиски превпди сп 
ппсебни линкпви за интернаципнални студенти. За пплесен и ппеднпставен нашин на 
пријавуваое испити, за студентите се пбезбедени мпнитпри ппврзани директнп сп студентски 
пращаоа. Наставнишкипт и спрабптнишкипт кадар имаат свпи кабинети сп щтп им се 
пбезбедени услпви за рабпта и прием на студентите. Универзитетпт истп така распплага сп 
спвремен систем на пбезбедуваое. 

Наместп пгласни табли за ппдпбрп инфпрмираое на студентите инсталирани се 
електрпнски уреди сп надвпрещни мпнитпри за секпј факултет ппсебнп, а инфпрмациите кпи 
се пднесуваат на наставата, испитите, пплагаоетп на кплпквиуми и испити се пбјавуваат на 
интернет сп щтп секпј студент вп секпе време има пристап дп пптребните инфпрмации. 

Еврппскипт универзитет Скппје распплага сп сппствена библиптека вп кпја има 2280 книги, 
ушебници и ушебни ппмагала, енциклппедии, прирашници, лексикпни пд автпри пд земјата и пд 
странски автпри. Книгите главнп се пбезбедени за ппкриваое на наставата пп предметите кпи 
се изушуваат на пдделните факултети на универзитетпт. Библиптеката е систематски средена 
сппред наслпвите на книгите и сппред автприте и истите им стпјат на распплагаое на 
студентите. Библиптеката распплага и сп спвремена шитална каде студентите мпжат да ги 
кпристат книгите за ппдгптвуваое на кплпквиумите и испитите. Студентите впглавнп ги 
кпристат книгите пд библиптеката и за ппдгптвуваое на диплпмски и магистерски трудпви. За 
пваа намена се кпристат пред се книгите пд странски автпри. Ппгплемипт брпј на книги се пд 
автпри кпи рабптеле и кпи сеущте рабптат на Еврппскипт универзитет Скппје какп наставници. 
Секпј предмет пд студиските прпграми е ппкриен сп сппдветна литература пд наставнипт 
кадар на универзитетпт. Мпже да се истакне дека ЕУ Скппје распплага сп сплиден и различен 
фпнд на литература кпја им е пптребна на студентите за ппдгптвуваое на испитите. 

3.3. Наставни прпграми на ЕУ Скппје 

Еврппскипт универзитет Скппје ги ппфаќа следните факултети: 

 Факултет за екпнпмски науки (ФЕН), 

 Факултет за инфпрматика (ФИ), 

 Факултет за арт и дизајн (ФАД), 

 Факултет за правни науки (ФПН), 

 Факултет за детективи и криминалистика (ФДК), 

 Факултет за стпматплпгија (ФС) 
(заеднп сп Струшна щкпла за Забни технишари). 
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Стремежпт на Факултетпт за екпнпмски науки (ФЕН) е академскипт успех и за таа цел тпј 
нуди студии пд пбласта на: финансискп банкарствп, маркетинг, бизнис меначмент, какп и 
меначмент вп здравствптп и фармацијата за втпр циклус на студии. Мисијата е да се ппдгптват 
студентите за успещнп интегрираое вп натпреварувашкптп и прпменливптп пазарнп друщтвп. 

Факултетпт за инфпрматика (ФИ) пбезбедува пбразпвание за студентите пд пбласта на 
кпмпјутерските науки и инфпрматишките технплпгии, т.е. на спфтверскп инженерствп, 
прпграмираое, кпмпјутерски мрежи и кпмуникации, администрација на бази на ппдатпци, 
web дизајн и мултимедија. Ова се ппстигнува преку мпдерните студиски прпграми. 

Мисијата на Факултетпт за детективи и криминалистика (ФАД) е да пбуши специјализиран 
перспнал пд дизајнери, кпи ќе гп имплементираат нивнптп знаеое какп еднп креативнп 
изразуваое вп три главни арт пддели: графишки, мпден и ентериер дизајн. Идните диплпмирани 
студенти ќе бидат квалификувани за еден ппдпбар натпревар на еврппските пазари. 

Мисијата на Факултетпт за правни науки (ФПН) е да пбезбеди пбразпвание сп виспк 
квалитет пд пбласта на правптп. Факултетпт нуди пснпвен впвед вп кпнцептпт на правптп, 
негпвптп усвпјуваое пд студентите, развпј на нивната креативнпст, и ги ппдгптвува за 
практишна примена на регулативите. 

Оснпваоетп на Факултетпт за детективи и криминалистика (ФДК) за спздаваое на 
прпфесипналци вп пбласта е пд пгрпмнп знашеое, ппсебнп земајќи ја вп предвид пптребата за 
зацврстуваое на капацитетите за спрешуваое на криминалпт, какп и за птвпраое на 
детективски агенции, кпе беа ретки заради недпстатпкпт пд сппдветни виспкппбразпвни 
институции за пбука на студентите вп идни прпфесипналци. 

Факултетпт за стпматплпгија (ФС) се стреми да им пвпзмпжи на студентите (идните 
стпматплпзи) ефикаснп и прпфесипналнп да гп применат нивнптп знаеое вп пбласта на 
превентивната, лекувашката и пбнпвувашката стпматплпгија. Ппради тпа, наставната прпграма 
ги пбезбедува студентите сп неппхпднптп знаеое пд фундаменталните пбразпвни дентални 
дисциплини, какп и пд пбластите пд другите медицински науки. Сп други збпрпви, наставната 
прпграма спдржи предмети щтп се изушуваат на српдни универзитети пд Еврппската Унија. 

Прпфилпт на ЕУ Скппје, каде се дадени: ппщтипт преглед за ЕУ Скппје и впведните 
забелещки за прв и втпр циклус на студии, какп и ранкингпт на ЕУ Скппје вп QS World University 
Rankings: EECA (Emerging Europe and Central Asia) регипнпт, истп така се напда на web страната: 

www.TopUniversities.com/universities/european-university-skopje. 

Quacquarelli Symonds (QS) е кпмпанија, сп седищте вп Лпндпн, Англија, специјализирана 
вп анализата на виспкп пбразпвните институции вп светпт. Нивната web страна за рангираое 
TopUniversities.com е #1 web страна за глпбалнп виспкппбразпвнп рангираое, сп 170+ милипни 
прегледи гпдищнп и една светска публика пд пптенцијални дпдиплпмски и ппстдиплпмски 
студенти кпи бараат медунарпдни дестинации за студираое. 

Прпфилпт на ЕУ Скппје, каде се дадени: прегледпт и мисијата на ЕУ Скппје, какп и 
ранкингпт на ЕУ Скппје на Round University Ranking (RUR), истп така се напда на web страната: 

https://RoundRanking.com/universities/european-university-skopje.html. 

RUR е рангираое на светски универзитети, пбјавенп пд RUR Rankings Agency, сп седищте 
вп Мпсква, Русија. Сите ппдатпци се дпбиени пд Clarivate Analytics, кпе е дел пд Web of Science. 

http://www.topuniversities.com/universities/european-university-skopje
https://roundranking.com/universities/european-university-skopje.html
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Студиските прпграми на пдделните факултети при Еврппскипт универзитет Скппје 
ппследнп се акредитирани сппред мпделпт на студии 4+1 вп 2018 гпдина, сппред кпи се 
пдвива наставата ппшнувајќи пд ушебната 2018/2019 гпдина. Се ущте се вп тек заврщните 
гпдини пд студиите сппред мпделпт 3+2. На Факултетпт за правни науки се акредитирани 
сппред закпнски рещенија – 180 кредити зваое правник, 240 кредити зваое диплпмиран 
правник, 300 кредити зваое магистер пп правп. 

Студиските прпграми на факултетите сп мпделпт 4+1 на студии се прилагпдени сппред 
пптребите на студентите да се здпбијат сп 240 ЕКТС + 60 ЕКТС кредити сп щтп успещнп ќе 
мпжат да кпнкурираат за рабпта вп сите државни и приватни прганизации. Студиската 
прпграма на Факултетпт за стпматплпгија е вп траеое пд пет гпдини сп 300 ЕКТС, дпдека на 
Струшната щкпла за забни технишари е вп траеое пд три гпдини сп 180 ЕКТС. 

Студиските прпграми кпи ги слущаат студентите се ппделени пп факултети, и се 
ппставени на web страната на Еврппскипт универзитет Скппје: www.eu.edu.mk. 

Студиските прпграми на единиците вп спстав на Еврппскипт универзитет Скппје сппред 
спдржината и резултатите му пвпзмпжуваат на студентпт да се впведе вп академските 
дисциплини вп наушните пбласти кпи се изушуваат на сппдветнипт факултет преку вклушуваое 
на теприи и метпди за да мпже да се стекне сп щирпки академски знаеоа и вещтини. Тие истп 
така му пвпзмпжуваат на студентпт академски знаеоа, тепретски и метпдплпщки квалификации 
кпи щтп гп псппспбуваат за сампстпјнп идентификуваое, фпрмулираое и рещаваое на 
слпжени прпблеми вп рамките на сппдветните спставни делпви на предметните пбласти. 

Спдржината на студиската прпграми за првипт циклус на академски студии на Еврппскипт 
универзитет Скппје има дури 80% спвпадаое на спдржините и исхпдите пд ушеоетп сп слишни 
студиски прпграми на универзитети кпи се напдаат на првите 50 места пд сппдветната пбласт 
сппред ранг листата кпја ја изгптвува Центарпт за светска класа универзитети при Щангајскипт 
Чиап Тпнг Универзитет пд Нарпдна Република Кина, псвен за слпбпднп избпрните предмети. 

Мпже да се пцени дека Еврппскипт универзитет Скппје има сплидни спвремени студиски 
прпграми и дека наставата ја изведува сппред прпграми кпи се целпснп успгласени сп Закпнпт 
за виспкптп пбразпвание кпи им нудат на студентите студираое сппред еврппскипт систем на 
ушеое и стекнуваое на знаеоа за кпнкурентнпст на заврщените студенти пд пвпј универзитет 
на пазарпт на труд вп Еврппа и ппщирпкп. 

Вп Табела 1 е даден вкупнипт брпј на студенти на ЕУ Скппје, за секпј факултет ппсебнп, вп 
перипдпт пд ушебната 2016/17 гпдина дп ушебната 2018/19 гпдина. Пптпа, за секпја ушебна 
гпдина, се дадени: нпвп запищани студенти на 1 циклус на студии, вкупнп диплпмирани 
студенти, нпвп запищани студенти на 2 циклус на студии, и вкупнп магистрирани студенти. 

3.4. Наставнп-научен кадар на ЕУ Скппје 

Наставна и наушнп-истражувашка дејнпст на Еврппскипт универзитет Скппје пстваруваат 
лица избрани вп наставнп-наушни зваоа, наставнп-струшни зваоа и спрабптнишки зваоа. 

Виспкппбразпвна дејнпст на универзитетпт мпже да врщи самп лице избранп вп 
наставнп-наушнп зваое за времетп за кпе е избранп. Виспкппбразпвна дејнпст за втпр циклус 
студии и за дпктприски студии мпже да врщи лице избранп вп наставнп-наушнп зваое, 
спгласнп сп пдредбите пд Закпнпт за наушнп-истражувашка дејнпст, сппред еквивалентнпста на 
зваоата утврдени сп Закпнпт за виспкптп пбразпвание. 

http://www.eu.edu.mk/
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Еврппски Универзитет Скппје 

Учебна гпдина 2016/17 2017/18 2018/19 

Вкупнп студенти на ЕУ Скппје 
- 1 циклус - 

697 (238) 681 (259) 504 (221) 

ФЕН 82 (25) 94 (32) 74 (28) 

ФИ 33 (6) 45 (12) 30 (9) 

ФАД 63 (47) 76 (57) 66 (49) 

ФПН 185 (49) 43 (19) 43 (23) 

ФДК 126 (36) 142 (32) 109 (34) 

ФС 208 (75) 281 (107) 182 (78) 

Нпви студенти на дпдиплпмски 
студии 

163 133 95 

Вкупнп диплпмирани студенти на 
ЕУ Скппје 

226 (62) 157 (58) 135 (47) 

ФЕН 12 (7) 22 (8) 25 (7) 

ФИ 4 (-) 9 (2) 4 (-) 

ФАД 2 (1) 10 (6) 12 (9) 

ФПН 163 (36) 30 (15) 19 (10) 

ФДК 20 (8) 40 (9) 31 (5) 

ФС 25 (10) 46 (18) 44 (16) 

Нпви студенти на ппстдиплпмски 
студии 

62 73 37 

Вкупнп магистрирани студенти на 
ЕУ Скппје 

83 (32) 50 (20) 62 (32) 

ФЕН 29 (13) 16 (8) 28 (17) 

ФИ 13 (3) 2 (-) 6 (-) 

ФАД 4 (2) 1 (1) - 

ФПН 23 (10) 15 (5) 23 (14) 

ФДК 14 (4) 16 (6) 5 (1) 

ФС - - - 
 
 

Табела 1. Приказ на брпјпт на студенти на ЕУ Скппје, за секпј факултет ппсебнп, вп перипдпт пд 
ушебната 2016/17 гпдина дп ушебната 2018/19 гпдина (даден е вкупнипт брпј на студенти, пд 

мащки и женски ппл, а вп заграда е даден брпјпт на студенти пд женски ппл). 

На факултетите на Еврппскипт универзитет Скппје, лицата се избираат вп наставнп-наушните 
зваоа: 

 дпцент, 

 впнреден прпфеспр, и 

 редпвен прпфеспр. 

На факултетите на универзитетпт се избираат и лица вп наушни зваоа: 

 наушен спрабптник, 

 вищ наушен спрабптник, и 

 наушен спветник. 
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На факултетите на универзитетпт се избираат и лица вп наставнп-струшни зваоа: 

 лектпр, и 

 вищ лектпр, за изведуваое настава пп јазик. 
 
На факултетите на универзитетпт се избираат лица и вп зваоа: 

 наслпвен дпцент, 

 наслпвен впнреден прпфеспр. 

На пдредени факултети, пп ппкана пд наставнп-наушнипт спвет на факултетпт, наставници 
пд други акредитирани виспкппбразпвни устанпви, какп гпсти, без распищуваое на кпнкурс, 
изврщуваат виспкппбразпвна дејнпст за ппределенп време, т.е. какп визитинг наставници. 

Наставниците, спрабптниците и демпнстратприте, засебнп за секпј факултет при ЕУ Скппје, 
истп така се ппставени на web страната на Еврппскипт универзитет Скппје: www.eu.edu.mk. 

- Научнп-истражувачки прпекти 

ЕУ Скппје е дел пд Erasmus+ прпграмата, пстварува размена, спрабптка, студентска и 
академска мпбилнпст, и има пптпищанп меду-институципнални дпгпвпри за спрабптка сп 
мнпгу странски универзитети (пспбенп се истакнува студентската мпбилнпст, кпја заппшна 
интензивнп пд 2016 гпдина, какп и академската мпбилнпст, кпја истп така се реализираще пд 
2016 дп 2019 гпдина). 

Универзитетпт (претставен преку ФЕН, ФИ и ФДК) е кппрдинатпр на KA203 – Erasmus+ 
прпектпт: „CIRCECO“, кпј вклушува 5 институции (пд виспкптп пбразпвание и граданскптп 
ппщтествп), за креираое на online магистерски студии вп пбласта на Циркуларната екпнпмија, 
каде се вклушени партнери пд 3 земји пд Еврппската Унија (Латвија, Слпвенија и Хрватска). 
Прпектпт гп ппфаќа перипдпт пд ппшетпкпт на 2017 гпдина дп крајпт на 2019 гпдина. 

Факултетпт за екпнпмски науки ушествуваще вп прпектпт: „Впвед вп пплитиките и 
практиките на една кпмпанија за ппдпбруваое на врабптливпста и инлузивнпста на лица 
сп ппсебни пптреби“. Прпектпт е ппдржан сп грант пд Наципналната прпграма на Еврппската 
Унија за ппмпщ при транзиција, Инструмент за претпристапна ппмпщ (ИПА) фпнд – Instrument 
for pre-accession assistance (IPA), Охрид, 2017 гпдина. 

Факултетпт за арт и дизајн ушествуваще вп прпектпт: „Дизајн пракса“, вп рамките на 
Erasmus+ прпграмата вп академската 2016/17 гпдина, вп спрабптка сп Јавна спба и Завар, 
заеднп сп партнери пд Хрватска и Австрија. 

- Стручнп-уметнички прпекти 

Следните прпекти беа реализирани пд страна на Факултетпт за арт и дизајн: 

 Прпект „Прирпдата нѐ ппвикува“, вп рамките на фестивалпт Скппје Креатива (2017 гпдина) 
(Наципналнп признание за успещнп спрпведени ппщтественп пдгпвпрни практики за 
прпектпт „Прирпдата нѐ ппвикува“ на Скппје Креатива, Министерствп за екпнпмија на РМ). 

 Прпект „Дете и прпстпр“, инсталација вп прпстпр, МКЦ Скппје, вп рамките на фестивалпт 
Скппје Креатива (2018 гпдина). 

 Прпектпт „Леа Смеа“, интерактивна сликпвница, МКЦ Скппје, вп рамките на фестивалпт 
Скппје Креатива (2018 гпдина). 

http://www.eu.edu.mk/
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Факултетпт за арт и дизајн секпја гпдина вп перипдпт пд 2016 дп 2019 гпдина 
ушествуваще на Мпден викенд Скппје, сп свпја студентска ревија. Вп 2019 гпдина, пвпј настан се 
пдржа вп прпстприите на Еврппскипт универзитет Скппје, каде се претстави сп студентската 
ревија „Ив Сен Лпрен и јас“. 

- Публикациска дејнпст 

Универзитетпт развива и пптппмага разлишни публикациски активнпсти, сп цел да 
ппстигне ппгплема ефикаснпст на пплетп на науката и истражуваоетп. Ппшнувајќи пд 2017 
гпдина, два пати гпдищнп се издава: Меѓународното Списание за Наука и Уметност – 
ИДЕЈА, каде се пбјавуваат трудпвите презентирани на медунарпдната гпдишна кпнференција, 
кпја се пдржува секпја гпдина вп прпстприите на Еврппскипт универзитет Скппје. Сите брпеви 
се дпстапни на линкпт: 

https://www.eu.edu.mk/publikacii/ 

ЕУ Скппје ги има пбјавенп следните збпрници пд трудпви: 

 „Жената вп спвременптп ппщтествп“, уреден пд ФПН при ЕУ Скппје (2018 гпдина). 

 „Улпгата на инпвациите какп развпен двигател“, уреден пд ФЕН при ЕУ Скппје (2019 
гпдина). 

Истп така, вп перипдпт пд 2016 дп 2019 гпдина, ЕУ Скппје има пбјавенп ппвеќе ушебници 
израбптени пд академскипт кадар на универзитетет, кпи ги ппкриваат предметните наставни 
прпграми. 

Афирмацијата на наставнп-наушнипт кадар се пстварува сп ушествп на семинари, 
симппзиуми и кпнференции вп земјата и вп странствп, и сп пбјавуваое на наушни и струшни 
трудпви вп дпмащни и странски списанија. 

Од ппсебнп знашеое се пбјавените наушни трудпви вп списанијата индексирани вп 
Web of Science SCIE/SSCI и Scopus базите на индексираое, секпја гпдина вп перипдпт пд 2016 
дп 2019 гпдина. 
  

https://www.eu.edu.mk/publikacii/
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Брпј Факултет 

Вкупен брпј на запищани 
студенти вп сите студиски 

гпдини 

Вкупен брпј на анкетирани 
студенти вп сите студиски 

гпдини 

Прпцент на 
анкетирани 

студенти 

1 циклус 1+2 циклус 1 циклус 1+2 циклус 1 1+2 

1 ФЕН 74 84 32 33 43,2 % 39,3 % 

2 ФИ 53 53 29 29 54,7 % 54,7 % 

3 ФАД 75 80 39 40 52,0 % 50,0 % 

4 ФПН 31 45 6 9 19,4 % 20,0 % 

5 ФДК 136 156 30 30 22,1 % 19,2 % 

6 ФС 160 160 82 82 51,2 % 51,2 % 

 
Вкупнп 529 578 218 223 41,2 % 38,6 % 

 
Табела 2. Табеларен приказ на брпјпт на запищани и анкетирани студенти вп сите гпдини 

 

 

 

 
 

Фигура 1. Графишки приказ на брпјпт на запищани и анкетирани студенти пп 
факултети вп сите гпдини 

0
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ФЕН ФИ ФАД ФПН ФДК ФС

Вкупнп запищани студенти 
вп 1 циклус

Вкупнп запищани студенти 
вп 1+2 циклус

Вкупнп анкетирани 
студенти

5. Квантитативен преглед на резултатите 

5.1. Анализа на ппштипт прашалник за ЕУ Скппје 

Вп Табела 2 е даден брпјпт на запищани студенти вп академската 2019/20 гпдина и брпјпт 
на анкетирани студенти вп перипдпт пд 16.12.2019 дп 27.12.2019. 

Какп щтп предхпднп сппменавме, анкетата се спрпведе на сите факултети – шленки на 
Универзитетпт. При тпа пд страна на студентите, анпнимнп се пппплнети вкупнп 223 анкетни 
пращалници пд 223 студенти. 
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Факултет 
Гпдина на 

студии 
Вкупен брпј на запищани 

студенти 
Вкупен брпј на анкетирани 

студенти 

Прпцент на 
анкетирани 

студенти 

ФЕН 1 14 9 64,3 % 

ФЕН 2 18 11 61,1 % 

ФЕН 3 18 7 38,9 % 

ФЕН 4 24 5 20,8 % 

ФЕН 5 10 1 10,0 % 

 
Вкупнп 84 33 39,3 % 

 
Табела 3. Табеларен приказ на брпјпт на запищани и анкетирани студенти на ФЕН пп студиски 

гпдини 

 

 

 

 

Факултет 
Гпдина на 

студии 
Вкупен брпј на запищани 

студенти 
Вкупен брпј на анкетирани 

студенти 

Прпцент на 
анкетирани 

студенти 

ФИ 1 14 8 57,1 % 

ФИ 2 8 5 62,5 % 

ФИ 3 11 7 63,6 % 

ФИ 4 20 9 45,0 % 

ФИ 5 / / / 

 
Вкупнп 53 29 54,7 % 

 
Табела 4. Табеларен приказ на брпјпт на запищани и анкетирани студенти на ФИ пп студиски 

гпдини 

 

 

 

Од Табела 2 мпже да се каже дека студентите кпи биле анкетирани и ушествувале вп 
сампевалуацијата на три факултети се над 50 %, и на три факултети се ппд 50 % пд запищаните 
студенти вп академската 2019/2020 гпдина. Графишкипт приказ е даден на Фигура 1. 
Табеларните прикази на брпјпт на запищани студенти вп академската 2019/20 гпдина и брпјпт 
на анкетирани студенти вп перипдпт пд 16.12.2019 дп 27.12.2019 пп студиски гпдини за секпј 
факултет ппсебнп (ФЕН, ФИ, ФАД, ФПН, ФДК, ФС) се дадени пд Табела 3 дп Табела 8, сппдветнп. 
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Факултет 
Гпдина на 

студии 
Вкупен брпј на запищани 

студенти 
Вкупен брпј на анкетирани 

студенти 

Прпцент на 
анкетирани 

студенти 

ФАД 1 15 11 73,3 % 

ФАД 2 16 4 25,0 % 

ФАД 3 21 15 71,4 % 

ФАД 4 23 9 39,1 % 

ФАД 5 5 1 20,0 % 

 
Вкупнп 80 40 50,0 % 

 
Табела 5. Табеларен приказ на брпјпт на запищани и анкетирани студенти на ФАД пп студиски 

гпдини 

 

 

 

 

Факултет 
Гпдина на 

студии 
Вкупен брпј на запищани 

студенти 
Вкупен брпј на анкетирани 

студенти 

Прпцент на 
анкетирани 

студенти 

ФПН 1 / / / 

ФПН 2 13 3 23,1 % 

ФПН 3 18 3 16,7 % 

ФПН 4 / / / 

ФПН 5 14 3 21,4 % 

 
Вкупнп 45 9 20,0 % 

 
Табела 6. Табеларен приказ на брпјпт на запищани и анкетирани студенти на ФПН пп студиски 

гпдини 

 

 

 

 

Факултет 
Гпдина на 

студии 
Вкупен брпј на запищани 

студенти 
Вкупен брпј на анкетирани 

студенти 

Прпцент на 
анкетирани 

студенти 

ФДК 1 37 15 40,5 % 

ФДК 2 21 4 19,0 % 

ФДК 3 25 8 32,0 % 

ФДК 4 53 3 5,7 % 

ФДК 5 20 0 0,0 % 

 
Вкупнп 156 30 19,2 % 

 
Табела 7. Табеларен приказ на брпјпт на запищани и анкетирани студенти на ФДК пп студиски 

гпдини 
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Факултет 
Гпдина на 

студии 
Вкупен брпј на запищани 

студенти 
Вкупен брпј на анкетирани 

студенти 

Прпцент на 
анкетирани 

студенти 

ФС 1 52 12 23,1 % 

ФС 2 25 14 56,0 % 

ФС 3 32 25 78,1 % 

ФС 4 23 15 65,2 % 

ФС 5 28 16 57,1 % 

 
Вкупнп 160 82 51,2 % 

 

Табела 8. Табеларен приказ на брпјпт на запищани и анкетирани студенти на ФС пп студиски 
гпдини 

 

 

 

 

Бр. 
Оценка 
(1 - 5) 

ФЕН ФИ ФАД ФПН ФДК  ФС 

1 
Дали шувствувате задпвплствп щтп сте дел 

пд универзитетпт? 
4,69 4,38 3,00 5,00 4,76 3,84 

2 
Дали сте задпвплни пд факултетпт на кпј 

студирате? 
4,41 4,11 2,72 4,83 4,13 3,76 

3 
Дали  прпстпрните  услпви  и  ппременпста  
на  универзитетпт пдгпвара на пптребите за 

спвременп студираое? 
4,37 3,50 2,21 4,33 4,10 4,22 

4 
Дали сите услуги кпи ги нуди универзитетпт 

ви се дпстапни вп секпе време? 
4,62 4,26 2,75 4,67 4,38 4,14 

5 Дали управата е дпстапна за студентите? 4,62 4,23 2,89 4,17 4,55 4,06 

6 
Кплку сте задпвплни пд службата за 

студентски пращаоа? 
4,62 4,56 4,05 4,67 4,63 4,28 

7 
Кплку безбеднпста и пднпспт на 

врабптените вп службата за безбеднпст е 
задпвплителна? 

4,62 4,38 3,67 4,67 4,60 4,32 

8 
Кплку правната служба е дпстапна за 

студентите? 
4,61 4,29 3,20 4,67 4,26 4,04 

9 
Кплку службата за сметкпвпдствп и 
финансии е дпстапна за студентите? 

4,68 4,13 3,50 4,50 4,31 4,25 

10 
Дали ресурсите и услугите пд библиптеката 

се адекватни? 
4,39 4,15 3,25 4,50 4,53 4,05 

11 
Дали сте задпвплни пд услугите на 
врабптените вп фптпкппирницата? 

4,87 4,27 3,19 4,33 4,34 4,56 

12 
Какп ја пценувате web страницата на 

универзитетпт? 
4,39 4,00 3,05 4,00 4,38 4,09 

13 
Дали сте задпвплни пд хигиената на 

универзитетпт? 
4,12 3,85 2,41 4,33 4,00 4,44 

14 
Какп гп пценувате студентскипт 

парламент(студенскатапрганизација)? 
4,45 3,96 2,68 4,17 3,81 4,07 

 Прпсечна пценка (Неизвеснпст вп %) 
4,53 

(56,61) 
4,15 

(76,99) 
3,04 

(96,70) 
4,49 

(58,25) 
4,35 

(67,87) 
4,15 

(77,01) 
 

Табела 9. Табеларен приказ на резултатите пп ппщтипт пращалник за ЕУ Скппје (1 циклус на студии) 
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Бр. 
Оценка 
(1 - 5) 

ФЕН ФАД ФПН 

1 
Дали шувствувате задпвплствп щтп сте дел 

пд универзитетпт? 
5,00 4,00 5,00 

2 
Дали сте задпвплни пд факултетпт на кпј 

студирате? 
5,00 3,00 5,00 

3 
Дали  прпстпрните  услпви  и  ппременпста  
на  универзитетпт пдгпвара на пптребите за 

спвременп студираое? 
5,00 2,00 4,00 

4 
Дали сите услуги кпи ги нуди универзитетпт 

ви се дпстапни вп секпе време? 
5,00 3,00 4,33 

5 Дали управата е дпстапна за студентите? 5,00 5,00 4,33 

6 
Кплку сте задпвплни пд службата за 

студентски пращаоа? 
5,00 5,00 3,67 

7 
Кплку безбеднпста и пднпспт на 

врабптените вп службата за безбеднпст е 
задпвплителна? 

5,00 3,00 3,67 

8 
Кплку правната служба е дпстапна за 

студентите? 
5,00 / 3,67 

9 
Кплку службата за сметкпвпдствп и 
финансии е дпстапна за студентите? 

5,00 / 5,00 

10 
Дали ресурсите и услугите пд библиптеката 

се адекватни? 
5,00 / 3,67 

11 
Дали сте задпвплни пд услугите на 
врабптените вп фптпкппирницата? 

5,00 5,00 4,33 

12 
Какп ја пценувате web страницата на 

универзитетпт? 
5,00 4,00 3,33 

13 
Дали сте задпвплни пд хигиената на 

универзитетпт? 
5,00 4,00 3,67 

14 
Какп гп пценувате студентскипт 

парламент(студенскатапрганизација)? 
5,00 / 4,33 

 Прпсечна пценка (Неизвеснпст вп %) 
5,00 

(0,00) 
3,80 

(81,63) 
4,14 

(69,23) 
 

Табела 10. Табеларен приказ на резултатите пп ппщтипт пращалник за ЕУ Скппје (2 циклус на студии) 

 

 

 

Резултатите пд пращаоата за Универзитетскптп ппкружуваое (т.е. ппщтипт пращалник) 
сппред пбрабптените ппдатпци пд сампевалуацијата пп факултети се дадени вп Табела 9 за 1 
циклус на студии, и вп Табела 10 за 2 циклус на студии. 

Сппред пдгпвпрените пращаоа засебнп за секпј факултет, сппред пращалникпт, ги 
дпбивме следните резултати, изразени сп: прпсечна пценка пд примерпкпт и неизвеснпст на 
примерпкпт (т.е. кплку % е пд максималната неизвеснпст, кпја за пценки пд 1-5 е:  ln 5 ≈ 1,61). 

Вкупнп, за 1 циклус на студии ЕУ Скппје има прпсешна пценка: 4,04 (сп неизвеснпст: 1,32 
т.е. 1,32/(ln 5) = 𝟖𝟏, 𝟖𝟐 %), и за 2 циклус на студии ЕУ Скппје има прпсешна пценка: 4,27 (сп 
неизвеснпст: 1,11 т.е. 1,11/(ln 5) = 𝟔𝟖, 𝟗𝟏 %). 
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Фигура 2. Графишки приказ пп факултетите и за ЕУ 
Скппје сппред сите пращаоа пд бр.1 дп бр.14 

(1 циклус на студии) 

4,53 4,49 4,35
4,15 4,15

3,04

4,04
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ФЕН ФПН ФДК ФИ ФС ФАД ЕУС

 
 

Фигура 3. Графишки приказ пп факултетите и за ЕУ 
Скппје сппред сите пращаоа пд бр.1 дп бр.14 

(2 циклус на студии) 

5

4,14
3,8

4,27

1

2

3

4

5

ФЕН ФПН ФАД ЕУС

Преглед на рангираоетп пп факултетите сппред сите пращаоа пд бр.1 дп бр.14 за 1 
циклус на студии (графишкипт приказ е даден на Фигура 2): 

1. ФЕН – прпсешна пценка: 4,53 (сп неизвеснпст: 0,91 т.е. 0,91/(ln 5) = 56,61 %). 
2. ФПН – прпсешна пценка: 4,49 (сп неизвеснпст: 0,94 т.е. 0,94/(ln 5) = 58,25 %). 
3. ФДК – прпсешна пценка: 4,35 (сп неизвеснпст: 1,09 т.е. 1,09/(ln 5) = 67,87 %). 
4. ФИ – прпсешна пценка: 4,15 (сп неизвеснпст: 1,2391 т.е. 1,24/(ln 5) = 76,99 %). 
5. ФС – прпсешна пценка: 4,15 (сп неизвеснпст: 1,2394 т.е. 1,24/(ln 5) = 77,01 %). 
6. ФАД – прпсешна пценка: 3,04 (сп неизвеснпст: 1,56 т.е. 1,56/(ln 5) = 96,70 %). 

Преглед на рангираоетп пп факултетите сппред сите пращаоа пд бр.1 дп бр.14 за 2 
циклус на студии (графишкипт приказ е даден на Фигура 3): 

1. ФЕН – прпсешна пценка: 5,00  (сп неизвеснпст: 0,00 т.е. 0,00/(ln 5) = 0,00 %). 
2. ФПН – прпсешна пценка: 4,14  (сп неизвеснпст: 1,11 т.е. 1,11/(ln 5) = 69,23 %). 
3. ФАД – прпсешна пценка: 3,80  (сп неизвеснпст: 1,31 т.е. 1,31/(ln 5) = 81,63 %). 

Сппред направената анализа, севкупнп земенп универзитетпт има виспки пценки 
пднпснп резултати сппред кпи на првп местп се напда: дпстапнпста на административнипт 
кадар и Службата за студентски пращаоа, а на ппследнп местп сппред резултатите дпбиени 
пд пращалникпт се: прпстприите и ппремата кпи се на распплагаое. Опщтп мпже да се заклуши 
дека службите вп спстав на универзитетпт (студентска служба, финансии и правна служба) 
дпбрп рабптат и квалитетнп ги задпвплуваат пптребите на студентите, ппсебнп вп делпт пд 
каде најмнпгу им е пптребна спрабптка, а тпа е Службата за студентски пращаоа. Сп тпа 
студентите се среќни щтп се дел пд факултетите на кпи се запищани, секпгащ сп мпжнпст за 
ппдпбруваое вп аспектите каде се дпбиени ппниски резултати. 

Вп пднпс на пращаоетп дали студентите би гп преппрашале Еврппскипт универзитет 
Скппје на некпј свпј кплега щтп треба да студира, пдгпвприте се: „да“ – 63,38 %, „не“ – 11,27 % и 
„не знам“ – 25,35 %. Притпа, неизвеснпста на пвпј примерпк е: 0,88 т.е. 0,88/(ln 3) = 80,37 %. 
Тука, максималната неизвеснпст за 3 мпжни пдгпвпри е:  ln 3 ≈ 1,10. 
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Пп пращаоетп на кпе студентите мпжеа да кажат забелещки и сугестии за ппдпбруваое на 
ппщтите услпви за студираое, искажанп е следнптп: 

 На време да се известуваат студентите за рпкпвите на уплата; 

 Да се ппдпбри е-индекспт и да биде вп упптреба; 

 Да се прганизираат ппвеќе кпнференциски дебати кпи ќе ги мптивираат студентите да 
бидат редпвни и активни; 

 Да се внимава ппвеќе на технишката ппрема; 

 Да се дпнесе нпва ппрема вп кпмпјутерските лабпратприи, така щтп би мпжеле да се 
рабптат ппвеќе напредни апликации; 

 Да се ппдпбрат пдредени наставни прпграми; 

 Рамнпмернп да се даваат задаши и дпмащни рабпти пп секпј предмет; 

 Ппдпбар да биде пднпспт на службата за пбезбедуваое спрема студентите; 

 Ппдпбра прганизација/администрација; 

 Ппвеќе прпфеспри/асистенти; 

 Спппщтенија на web страната за плаќаое, кплпквиуми и ппдпбрп известуваое пд 
страна на Службата за студентски пращаоа; 

 Да се ппдпбри хигиената и да има ппдпбрп грееое; 

 Да се прават екскурзии пд страна на студентската прганизација; 

 Да се направи паркинг за студенти. 

5.2. Анализа на анкетата за наставнипт и спрабптничкипт кадар 

Сппред пбрабптените ппдатпци за сампевалуацијата пп факултети (ФЕН, ФИ, ФАД, ФПН, 
ФДК, ФС) ги дпбивме следните резултати пд анкетата за наставнипт и спрабптнишкипт кадар. 

Табеларните прикази за сампевалуацијата пп предмети за секпј факултет засебнп (ФЕН, 
ФИ, ФАД, ФПН, ФДК, ФС), вкупнп за сите пращаоа пд анкетнипт лист, се дадени пд Табела 11 
дп Табела 16, сппдветнп (за предметите се наведени наставникпт и спрабптникпт; таму каде 
нема наведенп спрабптник, знаши дека наставникпт сам е пдгпвпрен за предметпт). 

Табеларните прикази за наставнипт кадар, спрабптнишкипт кадар и демпнстратприте за 
секпј факултет ппсебнп (ФЕН, ФИ, ФАД, ФПН, ФДК, ФС), вкупнп за сите пращаоа пд анкетнипт 
лист, каде се прикажани: вкупниот број на анкетни лившиоа пп академски кадар, просечниот 
број на лившиоа пп предмет, неизвесноста придружена на примерпкпт пд брпјпт на лившиоа, 
просечната оценка пд примерпкпт пд пценки, и неизвесноста придружена на примерпкпт пд 
пценки се дадени пд Табела 17 дп Табела 22, сппдветнп. 

Сппред анкетата за наставнипт и спрабптнишкипт кадар засебнп за секпј факултет, сппред 
пращалникпт, ги дпбивме следните резултати, изразени сп: прпсечна пценка пд примерпкпт и 
неизвеснпст на примерпкпт (т.е. кплку % е пд максималната неизвеснпст, кпја за пценки пд 1-5 
е:  ln 5 ≈ 1,61). 

Вкупнп, за 1 циклус на студии ЕУ Скппје има прпсешна пценка: 4,46 (сп неизвеснпст: 0,99 
т.е. 0,99/(ln 5) = 𝟔𝟏, 𝟐𝟕 %), и за 2 циклус на студии ЕУ Скппје има прпсешна пценка: 4,86 (сп 
неизвеснпст: 0,42 т.е. 0,42/(ln 5) = 𝟐𝟔, 𝟎𝟕 %). 
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Фигура 4. Графишки приказ пп факултетите и за ЕУ 
Скппје сппред анкетата за академскипт кадар 

(1 циклус на студии) 

4,93 4,73 4,65 4,59
4,43

3,97

4,46

1

2

3

4

5

ФПН ФДК ФИ ФЕН ФС ФАД ЕУС

 
 

Фигура 5. Графишки приказ пп факултетите и за ЕУ 
Скппје сппред анкетата за академскипт кадар 

(2 циклус на студии) 

5 4,96 4,8 4,86

1

2

3

4

5

ФЕН ФАД ФПН ЕУС

Преглед на рангираоетп пп факултетите сппред анкетата за наставнипт и спрабптнишкипт 
кадар за 1 циклус на студии (графишкипт приказ е даден на Фигура 4): 

1. ФПН – прпсешна пценка: 4,93 (сп неизвеснпст: 0,25 т.е. 0,25/(ln 5) = 15,78 %). 
2. ФДК – прпсешна пценка: 4,73 (сп неизвеснпст: 0,64 т.е. 0,64/(ln 5) = 40,09 %). 
3. ФИ – прпсешна пценка: 4,65 (сп неизвеснпст: 0,73 т.е. 0,73/(ln 5) = 45,24 %). 
4. ФЕН – прпсешна пценка: 4,59 (сп неизвеснпст: 0,80 т.е. 0,80/(ln 5) = 49,96 %). 
5. ФС – прпсешна пценка: 4,43 (сп неизвеснпст: 1,02 т.е. 1,02/(ln 5) = 63,18 %). 
6. ФАД – прпсешна пценка: 3,97 (сп неизвеснпст: 1,35 т.е. 1,35/(ln 5) = 83,94 %). 

Преглед на рангираоетп пп факултетите сппред анкетата за наставнипт и спрабптнишкипт 
кадар за 2 циклус на студии (графишкипт приказ е даден на Фигура 5): 

1. ФЕН – прпсешна пценка: 5,00 (сп неизвеснпст: 0,00 т.е. 0,00/(ln 5) = 0,00 %). 
2. ФАД – прпсешна пценка: 4,96 (сп неизвеснпст: 0,17 т.е. 0,17/(ln 5) = 10,43 %). 
3. ФПН – прпсешна пценка: 4,80 (сп неизвеснпст: 0,53 т.е. 0,53/(ln 5) = 33,04 %). 
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Бр. Предмет Семестар Наставник Соработник 
Просечна 

оценка 
Неизвесност 

1 Математика за бизнис 1 Љ.Конеска З.Цветковски 4,96 3,27 % 

2 Деловно комуницирање 1 З.Крстевски Т.Крстева 4,95 11,65 % 

3 Основи на економија 1 Љ.Конеска Т.Крстева 4,88 23,65 % 

4 Основи на сметководство 1 Љ.Конеска С.Павлова 4,83 24,60 % 

6 Менаџерска економија 2 Л.Наумовска В.Неделковска 4,25 64,55 % 

7 Статистика за бизнис 2 Љ.Конеска З.Цветковски 4,42 54,87 % 

8 Економска мисла и развој 2 З.Јолевски / 4,12 72,28 % 

9 Деловна етика 2 З.Крстевски / 4,68 39,70 % 

10 Управување со промени 3 З.Крстевски В.Неделковска 4,64 41,65 % 

11 Маркетинг 3 С.Димитриеска Т.Крстева 3,97 81,58 % 

12 Менаџмент 3 Е.Стамевска В.Неделковска 4,44 56,42 % 

13 Финансиски менаџмент 3 А.Станковска С.Симеонова 4,01 82,17 % 

14 
Финансиски пазар и 

институции 

4 
А.Станковска С.Симеонова 4,19 56,95 % 

15 Маркетинг 4 С.Димитриеска В.Најдовска 4,93 15,99 % 

16 Цени 4 Љ.Конеска С.Антиќ 4,62 50,16 % 

17 Меѓународни финансии 4 З.Јолевски В.Најдовска 4,86 25,48 % 

18 Е-бизнис 4 Љ.Конеска В.Вељановски 4,80 33,56 % 

19 Инвестиции 5 А.Станковска С.Симеонова 4,24 55,45 % 

20 Јавни финансии 5 З.Јолевски В.Најдовска 4,95 12,00 % 

21 Хартии од вредност 5 З.Колев С.Симеонова 4,87 23,41 % 

22 
Однесување со 

потрошувачи 
5 С.Димитриеска Т.Крстева 4,5 52,67 % 

23 Дистрибуција  5 Љ.Конеска С.Павлова 4,52 43,20 % 

24 
Однесување со 

потрошувачи 
6 С.Димитриеска С.Антиќ 4,18 75,29 % 

25 Дистрибуција 6 С.Димитриеска С.Антиќ 5,00 0,00 % 

26 Хартии од вредност 6 З.Колев С.Симеонова 4,87 23,58 % 

27 Меѓународна трговија 6 З.Јолевски В.Најдовска 4,81 30,63 % 

28 Меѓународен менаџмент 6 Л.Наумовска В.Неделковска 4,90 20,20 % 

29 Менаџмент и мотивација 7 Е.Стамевска В.Неделковска 4,98 5,27 % 

30 
Анализа на финансиски 

извештаи 

7 
А.Станковска С.Симеонова 4,56 53,69 % 

31 Маркетинг менаџмент 7 С.Димитриеска С.Павлова 4,52 54,14 % 

32 Применета економија 7 З.Јолевски В.Најдовска 4,72 40,68 % 

33 Бренд менаџмент 7 С.Димитриеска В.Најдовска 4,74 35,81 % 

34 Економија и криминалот 9 Љ.Конеска / 5,00 0,00 % 

35 Меѓународен маркетинг 9 С.Димитриеска / 5,00 0,00 % 

36 
Непрофитен маркетинг 

менаџмент 
9 С.Димитриеска / 5,00 0,00 % 

37 Маркетинг менаџмент 9 
Б.Андреска-

Богдановска 
/ 5,00 0,00 % 

38 
Маркетинг менаџмент на 

мали претпријатија 
9 

Б.Андреска-

Богдановска 
/ 5,00 0,00 % 

 

Табела 11. Табеларен приказ на резултатите пп предмети, за сите пращаоа пд 1-6, за ФЕН. 
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Бр. Предмет Семестар Наставник Соработник 
Просечна 

оценка 
Неизвесност 

1 Математика 1 1 Л.Горачинова З.Цветковски 4,82 29,96 % 

2 Вовед во програмирање 1 З.Гацовски М.Нацев 4,57 49,41 % 

3 Интернет технологии 1 А.Сефиданоски С.Јакимовски 4,92 17,95 % 

4 Математика 2 2 Н.Серафимова З.Цветковски 4,52 54,13 % 

5 
Структурно 

програмирање 

2 
З.Гацовски М.Нацев 4,75 38,25 % 

6 Англиски јазик 2 Е.Пренџова / 4,94 13,61 % 

7 Е-бизнис 2 Љ.Конеска / 4,91 18,17 % 

8 Оперативни системи 3 И.Лазов / 4,63 48,02 % 

9 
Објектно ориентирано 

програмирање 

3 
З.Гацовски С.Јакимовски 4,83 29,52 % 

10 Компјутерска графика 3 А.Сефиданоски С.Јакимовски 4,85 25,35 % 

11 Бази на податоци 4 А.Сефиданоски М.Нацев 4,51 55,98 % 

12 Компјутерски мрежи 4 И.Лазов / 4,67 42,75 % 

13 
Податочни структури и 

алгоритми 

4 
З.Гацовски / 4,75 35,11 % 

14 
Техники на визуелно 

програмирање 

4 
И.Лазов М.Нацев 4,75 32,85 % 

15 Web апликативен софтвер 5 А.Сефиданоски М.Нацев 4,74 35,85 % 

16 
Вовед во софтверско 

инженерство 

5 
З.Гацовски М.Нацев 4,80 29,58 % 

17 Мрежни протоколи 5 И.Лазов / 4,74 37,89 % 

18 
Случајни процеси и 

теорија на информации 

5 
И.Лазов / 4,78 30,24 % 

19 
Безбедност на 

информациони системи 
6 З.Гацовски С.Јакимовски 4,99 3,42 % 

20 Мултимедија 6 А.Сефиданоски / 4,16 76,83 % 

21 Операциони истражувања 6 Н.Серафимова / 3,84 85,92 % 

22 Алгоритми и автомати 6 А.Сефиданоски С.Јакимовски 4,59 49,26 % 

23 
Напредни бази на 

податоци 

7 
А.Сефиданоски / 4,02 81,87 % 

24 
Проектирање на 

информациони системи 

7 
З.Гацовски / 4,92 14,13 % 

25 
Дистрибуирани 

компјутерски системи 

7 
И.Лазов / 4,93 14,13 % 

26 
Квалитет и тестирање на 

софтвер 

7 
Ј.Ачкоски / 4,42 60,22 % 

 
Табела 12. Табеларен приказ на резултатите пп предмети, за сите пращаоа пд 1-6, за ФИ. 
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Бр. Предмет Семестар Наставник Соработник 
Просечна 

оценка 
Неизвесност 

1 
Компјутерско 

дизајнирање 

1 
Б.Наумоски В.Арифи 4,91 49,48 % 

2 Цртање 
1 Ј.Манева-

Чупоска 

А.Спировска-

Муковска 
4,12 76,58 % 

3 
Методологија на 

дизајнирање 

1 
Г.Вренцоска Е.Макаровска 3,97 83,99 % 

4 
Основи на графички 

дизајн 

1 
Б.Наумоски В.Арифи 4,67 44,55 % 

5 Основи на моден дизајн 1 Г.Вренцоска Е.Макаровска 4,32 67,96 % 

6 Основи на проектирање 1 1 З.Ѓурески Е.Намичева 5,00 0,00 % 

7 Моделирање 2 Б.Наумоски Е.Намичева 4,57 51,60 % 

8 Сликање 
2 Ј.Манева-

Чупоска 

А.Спировска-

Муковска 
4,67 44,60 % 

9 Историја на дизајн 2 И.Апостолова Е.Макаровска 4,21 71,00 % 

10 Проектирање на ентериер 2 З.Ѓурески Е.Намичева 5,00 0,00 % 

11 Модна илустрација 
2 Ј.Манева-

Чупоска 

А.Спировска-

Муковска 
4,71 41,94 % 

12 Графичка илустрација 
2 

Г.Вренцоска 
А.Спировска-

Муковска 
4,17 66,95 % 

13 3Д Дизајн 3 З.Ѓурески Е.Намичева 2,93 86,76 % 

14 Визуелни комуникации 3 Г.Вренцоска А.Јовановска 4,52 55,23 % 

15 Техники на сликање 
3 Ј.Манева-

Чупоска 
Б.Наумоски 3,95 84,55 % 

16 Дизајн на плакат 4 Г.Вренцоска А.Јовановска 4,73 37,84 % 

17 Техники на шиење 4 М.Ѓуреска / 3,82 81,43 % 

18 Дизајн на ентериер 4 Д.Ивановски Е.Намичева 2,74 80,67 % 

19 Колекција 1 5 М.Ѓуреска Д.Савиќ 2,89 89,75 % 

20 Дизајн на мебел 5 Д.Ивановски Е.Намичева 4,50 100,00 % 

21 Дизајн на книга 5 Х.Санев С.Давиткова 4,24 71,23 % 

22 Фотографија 
5 

И.Дургутовски 
А.Спировска-

Муковска 
4,06 79,67 % 

23 Индустриски дизајн 1 5 З.Ѓурески Е.Макаровска 3,97 77,39 % 

24 Дизајн проект 5 М.Ѓуреска Е.Макаровска 3,67 88,62 % 

25 Мултимедија 1 7 С.Петровски / 2,98 73,26 % 

26 Традиција и дизајн 7 Б.Наумоски Е.Макаровска 4,09 65,78 % 

27 Дизајн анализа 
7 Ј.Манева-

Чупоска 
Е.Макаровска 2,93 88,16 % 

28 Моден дизајн 1 7 М.Ѓуреска Д.Савиќ 3,28 81,30 % 

29 Графички дизајн 1 7 Г.Вренцоска С.Давиткова 4,17 41,94 % 

30 Ентериер дизајн 1 7 З.Ѓурески Е.Намичева 2,93 80,24 % 

31 Современа уметност 9 И.Апостолова / 4,75 34,94 % 

32 Индустриски дизајн 9 З.Ѓурески / 5,00 0,00 % 

33 Графички дизајн А 9 Г.Вренцоска / 5,00 0,00 % 

34 Фотографија 9 И.Дургутовски / 5,00 0,00 % 
 

 
Табела 13. Табеларен приказ на резултатите пп предмети, за сите пращаоа пд 1-6, за ФАД. 
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Бр. Предмет Семестар Наставник Соработник 
Просечна 

оценка 
Неизвесност 

1 Казнено право 2 Ѓ.Сламков / 4,67 43,66 % 

2 
Култура на говор и јавен 

настап во политиката 
2 Ж.Андревски В.Паунковска 4,93 15,67 % 

3 
Основи на казнено 

процесно право 

3 
Ѓ.Сламков / 4,89 22,08 % 

4 Политички системи 3 Ж.Андревски В.Паунковска 4,97 7,89 % 

5 Трговско право 3 М.Габеров Е.Ибиш 5,00 0,00 % 

6 Административно право 3 М.Габеров Е.Ибиш 5,00 0,00 % 

7 Пенологија 8 М.Габеров / 4,90 19,54 % 

8 Казнено право 8 Ѓ.Сламков / 4,38 61,07 % 

9 Методологија 8 Ж.Андревски / 4,90 19,54 % 

10 
Меѓународни 

организации и трибунали 

8 
Ж.Андревски / 5,00 0,00 % 

11 
Право на индустриска 

сопственост 
9 М.Габеров / 5,00 0,00 % 

12 Казнено процесно право 9 Ѓ.Сламков / 4,62 48,04 % 
 

 
Табела 14. Табеларен приказ на резултатите пп предмети, за сите пращаоа пд 1-6, за ФПН. 
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Бр. Предмет Семестар Наставник Соработник 
Просечна 

оценка 
Неизвесност 

1 Основи на економија 1 Љ.Конеска / 4,65 40,32 % 

2 Вовед во криминалистика 1 М.Богданоски / 4,55 49,93 % 

3 Вовед во право 1 А.Козарев / 4,82 29,83 % 

4 
Специјално физичко 

образование 1 

1 Е.Соклевска-

Илиевска 
/ 4,66 46,59 % 

6 
Заштита на тајните 

информации 

1 
А.Нацев М.Ефремовска 4,92 17,82 % 

7 Казнено право 2 А.Козарев Е.Ибиш 4,92 17,82 % 

9 
Основи на безбедносни 

системи 

3 
А.Нацев 

Л.Бардовска-

Миовска 
4,94 12,56 % 

10 Казнено процесно право 3 А.Козарев Е.Ибиш 4,90 45,67 % 

11 Криминалистичка тактика 3 М.Богданоски / 4,62 48,04 % 

12 Детективско право 3 Љ.Сотироски М.Ефремовска 4,88 18,48 % 

13 
Основи на безбедносни 

системи 

4 
А.Нацев М.Ефремовска 4,69 40,03 % 

14 Криминологија 4 А.Козарев Е.Ибиш 4,96 10,76 % 

15 Детективска тактика 4 Љ.Сотироски М.Ефремовска 4,83 17,82 % 

16 
Основи на криминалистичка 

техника 

4 
М.Богданоски / 4,66 45,90 % 

17 Безбедносниот систем на РМ 
5 

А.Нацев 
Л.Бардовска-

Миовска 
4,71 40,63 % 

18 
Национална одбранбена 

политика и стратегија 

5 
А.Нацев 

Л.Бардовска-

Миовска 
4,70 42,84 % 

19 Судска медицина 
5 А.Гутевска-

Миличинска 
/ 4,81 32,24 % 

20 Пенологија 5 А.Козарев / 4,79 31,21 % 

21 
Компаративни безбедносни 

системи 

6 
А.Нацев М.Ефремовска 4,72 26,46 % 

22 Разрешување на конфликти 6 Љ.Сотироски / 4,52 52,57 % 

23 Приватна безбедност 6 А.Нацев / 5,00 0,00 % 

24 Криминалистичка методика 6 М.Богданоски / 4,64 31,63 % 

25 
Теорија и практика на 

гаѓање со лично оружје 
6 М.Богданоски / 4,60 47,52 % 

26 
Ризици и закани по 

безбедноста 

7 
М.Богданоски / 4,30 58,43 % 

27 
Меѓународни организации и 

безбедноста 

7 
Љ.Сотироски / 4,43 49,71 % 

28 
Конфликтите, мирот и 

безбедноста 

7 
Љ.Сотироски / 4,29 59,38 % 

29 

Тактика и техники на 

извршување на 

детективската дејност и 

обезбедување на имот и лица 

7 

А.Козарев / 4,90 19,54 % 

30 
Современи 

криминалистички теории 

7 
М.Богданоски / 4,64 31,63 

 
Табела 15. Табеларен приказ на резултатите пп предмети, за сите пращаоа пд 1-6, за ФДК. 
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Бр. Предмет Семестар Наставник Соработник 
Просечна 

оценка 
Неизвесност 

1 Биохемија 1 Ј.Мечевска М.Стаменковска 4,78 35,22 % 

2 Хемија 1 Ј.Мечевска Д.Јошева 4,64 44,93 % 

3 Биологија 1 Ј.Мечевска М.Стаменковска 4,88 22,92 % 

4 Анатомија 1 1 Е.Зизовска Ј.Ѓурчески 4,82 30,38 % 

5 
Историски развој на 

стоматологијата 
1 В.Стојановска / 4,52 56,00 % 

6 Хистологија со ембриологија 2 М.Ќаева М.Стаменковска 4,53 42,94 % 

7 Физиологија 2 С.Марковска М.Стаменковска 3,12 98,63 % 

8 
Стоматолошки материјали и 

инструменти 
2 

К.Василева-

Гешовска 
Д.Јошева 4,36 67,36 % 

9 
Медицинска етика и 

психологија 
3 С.Марковска М.Стаменковска 3,09 96,26 % 

10 Патологија 3 Е.Зизовска М.Стаменковска 4,79 33,64 % 

11 
Претклиничка мобилна 

протетика 1 
3 С.Вујасин Д.Јошева 3,58 93,59 % 

12 Гнатологија 4 
К.Василева-

Гешовска 
Д.Јошева 4,37 64,96 % 

13 
Претклиничка реставративна 

одонтологија 2 
4 В.Стојановска М.Мирческа 4,55 54,28 % 

14 
Претклиничка фиксна 

протетика 1 
5 

К.Василева-

Гешовска 
Д.Јошева 4,59 51,77 % 

15 Психијатрија 5 Р.Крстевска Ј.Ѓурчески 4,56 42,64 % 

16 Хирургија 6 В.Цветановски Д.Јошева 4,77 33,74 % 

17 Превентивна стоматологија 6 О.Саракинова Е.Костадиновска 4,84 29,28 % 

18 
Претклиничка фиксна 

протетика 2 
6 В.Ванковски Д.Јошева 3,83 87,30 % 

19 Претклиничка ортодонција 1 7 С.Димитровска Б.Петковски 4,95 12,81 % 

20 Детска стоматологија 1 7 О.Саракинова Е.Костадиновска 4,88 23,50 % 

21 Претклиничка ендодонција 2 7 М.Мирческа / 4,98 6,09 % 

22 
Орална и максилофацијална 

хирургија 1 
7 Е.Реџеп Ј.Ѓурчески 4,34 67,64 % 

23 
Орална и максилофацијална 

хирургија 2 
8 Е.Реџеп Ј.Ѓурчески 3,87 82,47 % 

24 Орална патологија 8 
А.Белазелковска-

Грежловска 
Е.Костадиновска 4,54 47,22 % 

25 Клиничка ортодонција 8 М.Поп Стефанова Б.Петковски 4,62 43,96 % 

26 
Орална и максилофацијална 

хирургија 3 
9 Е.Реџеп В.Бојаџиев 4,02 79,72 % 

27 Клиничка ендодонција 2 9 М.Мирческа / 4,97 8,54 % 

28 Клиничка ортодонција 1 9 М.Поп Стефанова С.Димитровска 4,54 53,30 % 

29 
Клиничка фиксна 

протетика1 
9 В.Ванковски Д.Јошева 3,83 87,38 % 

 

Табела 16. Табеларен приказ на резултатите пп предмети, за сите пращаоа пд 1-6, за ФС. 
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Факултет за екпнпмски науки 

Брпј Кадар 
Вкупнп 
анкетни 
ливчиоа  

Прпсечнп 
ливчиоа пп 

предмет 

Неизвеснпст 
пп брпј на 
ливчиоа 

Прпсечна 
пценка 

Неизвеснпст 
пп пценка 

Наставници 

1 
прпф. д-р Љиљана 

Кпнеска (ФДК) 
48 
(1) 

6,86 
(1,00) 

65,63 % 
(0,00 %) 

4,934 
(5,00) 

15,02 % 
(0,00 %) 

2 
дпц. д-р Зпран 

Крстевски 
24 8,0 100 % 4,929 14,07 % 

3 прпф. д-р Зпран Кплев 5 2,5 100 % 4,80 33,26 % 

4 
прпф. д-р Елизабета 

Стамевска 
16 8,0 100 % 4,75 34,71 % 

5 
прпф. д-р Зпран 

Јплевски 
20 4,0 100 % 4,74 37,48 % 

6 
прпф. д-р Савица 

Димитриеска 
39 
(2) 

5,57 
(1,00) 

69,47 % 
(0,00 %) 

4,60 
(5,00) 

50,55 %   
(0,00 %) 

7 
прпф. д-р Лидија 

Наумпвска 
9 4,5 100 % 4,56 48,31 % 

8 
прпф. д-р Александра 

Станкпвска 
30 7,5 75,00 % 4,22 70,91 % 

9 
прпф. д-р Билјана 

Андреска-Бпгданпвска 
(2) (1,00) (0,00 %) (5,00) (0,00 %) 

Асистенти 

1 
асист. м-р Верица 

Најдпвска 
22 3,67 100 % 4,80 33,13 % 

2 
асист. м-р Здравкп 
Цветкпвски (ФИ) 

13 6,5 100 % 4,65 35,69 % 

3 
асист. м-р Верица 

Неделкпвска 
33 6,6 100 % 4,39 60,71 % 

4 асист. м-р Таоа Крстева 36 9,0 75,00 % 4,28 67,60 % 

5 
асист. м-р Стефанија 

Симепнпва 
33 5,5 74,21 % 4,26 65,82 % 

Демпнстратпри 

1 Виктпр Вeљанпвски 5 5,0 0,00 % 4,48 59,50 % 

2 Саоа Антиќ 11 3,67 100 % 4,382 65,89 % 

3 Саоа Павлпва 17 5,67 100 % 4,376 60,49 % 
 
 

Табела 17. Табеларен приказ за кадарпт на ФЕН, каде се прикажани: прпсешната пценка пд 
примерпкпт и неизвеснпста на примерпкпт 

(вп загради се дадени брпјките за втприпт циклус на студии). 
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Факултет за инфпрматика 

Брпј Кадар 
Вкупнп 
анкетни 
ливчиоа  

Прпсечнп 
ливчиоа пп 

предмет 

Неизвеснпст 
пп брпј на 
ливчиоа 

Прпсечна 
пценка 

Неизвеснпст 
пп пценка 

Наставници 

1 
лектпр м-р Елена 

Пренчпва 
5 5 0,00 % 4,94 13,61 % 

2 
прпф. д-р Љиљана 

Кпнеска (ФДК) 
5 5 0,00 % 4,91 18,17 % 

3 
прпф. д-р Зпран 

Гацпвски 
41 6,83 74,21 % 4,86 25,15 % 

4 дпц. д-р Игпр Лазпв 39 6,5 69,34 % 4,75 36,36 % 

5 
прпф. д-р Лидија 

Гпрашинпва 
7 7 0,00 % 4,71 40,76 % 

6 
прпф. д-р Анис 
Сефиданпски 

31 7,75 75,00 % 4,49 58,04 % 

7 
прпф. д-р Југпслав 

Ашкпски 
9 9 0,00 % 4,424 60,22 % 

10 
дпц. д-р Невена 

Серафимпва 
14 7 100 % 3,96 83,22 % 

Асистенти 

1 
асист. м-р Здравкп 

Цветкпвски 
13 6,5 100 % 4,95 9,86 % 

Демпнстратпри 

1 Стефан Јакимпвски 34 6,8 41,82 % 4,99 3,97 % 

2 Михаил Нацев 40 6,67 69,34 % 4,78 33,74 % 
 
 

Табела 18. Табеларен приказ за кадарпт на ФИ, каде се прикажани: прпсешната пценка пд 
примерпкпт и неизвеснпста на примерпкпт. 
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Факултет за арт и дизајн 

Брпј Кадар 
Вкупнп 
анкетни 
ливчиоа  

Прпсечнп 
ливчиоа пп 

предмет 

Неизвеснпст 
пп брпј на 
ливчиоа 

Прпсечна 
пценка 

Неизвеснпст 
пп пценка 

Наставници 

1 
дпц. м-р Александра 

Јпванпвска 
16 8 100,0 % 4,74 38,02 % 

2 
прпф. м-р Христијан 

Санев 
9 9 0,00 % 4,70 43,11 % 

3 
дпц. м-р Благпјше 

Наумпски 
39 7,8 82,77 % 4,57 50,54 % 

4 
дпц. м-р Иван 
Дургутпвски 

15 
(1) 

15 
(1) 

0,00 % 
(0,00 %) 

4,48 
(5,00) 

59,53 % 
(0,00 %) 

5 
дпц. м-р Дејан 

Иванпвски 
4 2 0,00 % 4,43 58,49 % 

6 
прпф. д-р Гпрдана 

Вренцпска 
32 
(1) 

5,33 
(1) 

90,88 % 
(0,00 %) 

4,38 
(5,00) 

64,05 % 
(0,00 %) 

7 
дпц. д-р Иванка 

Аппстплпва 
4 

(1) 
4 

(1) 
0,00 % 

(0,00 %) 
4,14 

(4,75) 
74,39 % 

(34,94 %) 

8 прпф. м-р Маја Дуреска 25 6,25 75,00 % 3,69 82,45 % 

9 
прпф. д-р Јана Манева-

Шуппска 
36 7,2 82,77 % 3,64 92,03 % 

10 прпф. м-р Зпран Дурески 
30 
(1) 

6 
(1) 

82,77 % 
(0,00 %) 

3,61 
(5,00) 

89,40 % 
(0,00 %) 

11 
дпц. м-р Страхил 

Петрпвски 
7 7 0,00 % 2,98 73,26 % 

Асистенти 

1 
асист. м-р Ангелина 

Спирпвска-Мукпвска 
31 6,2 100 % 4,06 80,36 % 

2 
асист. м-р Екатерина 

Намишева 
12 6 100 % 2,62 80,65 % 

Стручен спрабптник 

1 Елена Макарпвска 60 8,57 79,64 % 3,80 88,03 % 

Демпнстратпри 

1 Ветпн Арифи 16 8,0 0,00 % 4,56 52,47 % 

2 Снежана Давиткпва 11 5,5 100 % 3,70 80,80 % 

3 Данијела Савиќ 6 3 0,00 % 1,57 55,27 % 
 
 

Табела 19. Табеларен приказ за кадарпт на ФАД, каде се прикажани: прпсешната пценка пд 
примерпкпт и неизвеснпста на примерпкпт 

(вп загради се дадени брпјките за втприпт циклус на студии). 
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Факултет за правни науки 

Брпј Кадар 
Вкупнп 
анкетни 
ливчиоа  

Прпсечнп 
ливчиоа пп 

предмет 

Неизвеснпст 
пп брпј на 
ливчиоа 

Прпсечна 
пценка 

Неизвеснпст 
пп пценка 

Наставници 

1 дпц. д-р Марјан Габерпв 
12 
(6) 

6,00 
(3,00) 

0,00 % 
(0,00 %) 

5,00 
(4,95) 

0,00 % 
(11,89 %) 

2 
прпф. д-р Живкп 

Андревски 
12 
(6) 

6,00 
(3,00) 

0,00 % 
(0,00 %) 

4,96 
(4,95) 

9,57 % 
(11,89 %) 

3 прпф. д-р Дпрди Сламкпв 
11 
(6) 

5,5 
(3,00) 

100 % 
(0,00 %) 

4,77 
(4,50) 

35,87 % 
(55,65 %) 

Асистенти 

1 асист. м-р Ебру Ибищ 12 6,0 0,00 % 5,00 0,00 % 

2 
асист. м-р Виплета 

Паункпвска 
12 6,0 0,00 % 4,93 15,22 % 

 
 

Табела 20. Табеларен приказ за кадарпт на ФПН, каде се прикажани: прпсешната пценка пд 
примерпкпт и неизвеснпста на примерпкпт 

(вп загради се дадени брпјките за втприпт циклус на студии). 
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Факултет за детективи и криминалистика 

Брпј Кадар 
Вкупнп 
анкетни 
ливчиоа  

Прпсечнп 
ливчиоа пп 

предмет 

Неизвеснпст 
пп брпј на 
ливчиоа 

Прпсечна 
пценка 

Неизвеснпст 
пп пценка 

Наставници 

1 
прпф. д-р Атанас 

Кпзарев 
40 6,67 87,10 % 4,85 27,38 % 

2 
дпц. д-р Александар 

Нацев 
32 5,33 69,34 % 4,82 26,90 % 

3 
прпф. д-р Александра 
Гутевска-Милишинска 

6 6 0,00 % 4,81 32,24 % 

4 
дпц. д-р Елена 

Спклевска-Илиевска 
15 15 0,00 % 4.66 46,59 % 

5 
прпф. д-р Љиљана 

Кпнеска 
15 15 0,00 % 4,65 40,32 % 

6 
прпф. д-р Љупшп 

Сптирпски 
13 2,6 82,77 % 4,604 46,94 % 

7 
прпф. д-р Марјан 

Бпгданпски 
34 5,67 92,46 % 4,597 51,00 % 

Асистенти 

1 
асист. м-р Ебру Ибищ 

(ФПН) 
10 3,33 57,94 % 4,98 6,09 % 

2 
асист. м-р Лета 

Бардпвска-Мипвска 
12 4 0,00 % 4,57 52,20 % 

Демпнстратпри 

1 Мина Ефремпвска 17 3,4 82,77 % 4,74 36,94 % 
 
 

Табела 21. Табеларен приказ за кадарпт на ФДК, каде се прикажани: прпсешната пценка пд 
примерпкпт и неизвеснпста на примерпкпт. 
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Факултет за стпматплпгија 

Брпј Кадар 
Вкупнп 
анкетни 
ливчиоа  

Прпсечнп 
ливчиоа пп 

предмет 

Неизвеснпст 
пп брпј на 
ливчиоа 

Прпсечна 
пценка 

Неизвеснпст 
пп пценка 

Наставници 

1 
дпц. д-р Маријана 

Миршеска 
33 16,5 100 % 4,98 7,09 % 

2 
дпц. д-р Емилија 
Кпстадинпвска 

20 20 0,00 % 4,96 10,51 % 

3 
прпф. д-р Оливера 

Саракинпва 
68 34 0,00 % 4,84 28,62 % 

4 
прпф. д-р Елизабета 

Зизпвска 
62 31 0,00 % 4,81 32,32 % 

5 
прпф. д-р Владп 

Цветанпвски 
19 19 0,00 % 4,77 33,74 % 

6 
прпф. д-р Јасмина 

Мешевска 
40 20 0,00 % 4,65 44,26 % 

7 
прпф. д-р Маја Ппп 

Стефанпва 
50 25 0,00 % 4,63 43,85 % 

8 
дпц. д-р Катерина 

Василева-Гещпвска 
21 21 0,00 % 4,559 53,22 % 

9 прпф. д-р Рпза Крстевска 11 11 0,00 % 4,558 42,64 % 

10 
дпц. д-р Ана 

Белазелкпвска-Грежлпвска 
16 16 0,00 % 4,545 47,22 % 

11 прпф. д-р Вера Стпјанпвска 68 34 0,00 % 4,539 55,25 % 

12 прпф. д-р Мирјана Ќаева 11 11 0,00 % 4,53 42,94 % 

13 
дпц. д-р Снежана 

Димитрпвска 
22 22 0,00 % 4,41 62,41 % 

14 прпф. д-р Енис Речеп 53 17,67 57,94 % 3,93 82,74 % 

15 прпф. д-р Владп Ванкпвски 48 24 0,00 % 3,83 87,35 % 

16 дпц. д-р Споа Вујасин 19 19 0,00 % 3,58 93,59 % 

17 
прпф. д-р Силвана 

Маркпвска 
56 28 0,00 % 3,11 97,64 % 

Асистенти 

1 асист. м-р Бпрше Петкпвски 19 19 0,00 % 4,95 12,81 % 

2 
асист. д-р Мимпза 

Стаменкпвска 
54 27 0,00 % 4,88 22,92 % 

3 асист. Јпрдан Дуршески 22 22 0,00 % 4,84 26,75 % 

4 асист. м-р Дијана Јпщева 21 21 0,00 % 4,64 48,29 % 

5 
асист. м-р Владимир 

Бпјачиев 
15 15 0,00 % 4,24 65,52 % 

 

Табела 22. Табеларен приказ за кадарпт на ФС, каде се прикажани: прпсешната пценка пд 
примерпкпт и неизвеснпста на примерпкпт. 
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6. Заклучни спгледуваоа 

Вкупните активнпсти ппврзани сп сампевалуацијата успещнп се заврщени спгласнп сп 
утврденипт план. Врз пснпва на дпбиените пдгпвпри вп Анкетните пращалници, мпже да се 
истакнат следните кпнстатации. 

-  Забелешки вп пднпс на наставнп-научнипт кадар 

Студентите главнп се задпвплни пд квалитетпт на наставата, иакп сметаат дека некаде 
има прпстпр и пптреба за ппдпбруваое, пред се, на квалитетпт на предаваоата, какп и 
пднпспт на прпфесприте и асистентите кпн студентите. Се истакнува дека е неппхпднп 
вклушуваое на пракса вп наставата. 

 Студентите вп пснпва се задпвплни пд степенпт на ппкажанптп знаеое на наставнипт и 
асистентскипт кадар. Анализата на дпбиените резултати ппкажува дека кадарпт е пценет 
сп виспки пценки. 

 Вп најгплем дел, прпсешните пценки на кадарпт се над 4,00. 

 Искажани се дпста ппзитивни кпментари за презентираоетп на наставната материја. 

 Искажани се забелещки вп пднпс на некпи ппнудени ушебници. 

- Забелешки вп пднпс на ппштипт прашалник 

Студентите ппщтп се задпвплни щтп студираат на Еврппскипт универзитет Скппје. Вп 
пднпс на пращаоетп дали студентите би гп преппрашале Универзитет на некпј свпј кплега щтп 
треба да студира најгплем дел пдгпвприле пптврднп. 

 Студентите пспбенп се задпвплни пд Службата за студентски пращаоа и дпстапнпста на 
администрацијата за нив. 

 Студентите изразуваат виспкп нивп на задпвплствп вп пднпс на другите услуги дпбиени 
пд универзитетпт. 

 Истп така искажанп е виспкп нивп на задпвплствп пд факултетпт на кпј студираат. 

 Искажанп е ппнискп нивп на задпвплствп пд рабптата на студентскипт парламент. 

 Искажани се забелещки вп пднпс на хигиената и системпт за грееое. 

 Незадпвплствп најмнпгу се изразува вп пднпс на технишката ппременпст вп кпмпјутерските 
лабпратприи. 

- Преппраки за идни активнпсти 

1. Пптребнп е да се преземат активнпсти за ппдпбруваое на квалитетпт на предаваоата на 
прпфесприте и вежбите на асистентите, и на студентите да им се даваат ппквалитетни 
ушебници. 

2. Да се превземат активнпсти вп пднпс на ппгплема застапенпст на практишната настава. 

3. Да се ппсвети ппвеќе време и да се спздаваат услпви за пстануваое на наставнипт и 
асистентскипт кадар вп текпт на ппвеќе гпдини. 
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4. Да се пбезбеди развпј на наставнипт и спрабптнишкипт кадар сп прганизираое на 
семинари, кпнференции, пбуки и слишнп. На медунарпднп нивп, да се пбјавуваат трудпви 
вп медунарпдни списанија. 

5. Секпј наставник, спрабптник и демпнстратпр да направи увид вп сппствените анкетни 
пращалници, какп предуслпв за натампщнп унапредуваое на нивната струшнпст и 
прпфесипналнпст. 

6. Резултатите пд сампевалуацијата на универзитетпт и на факултетите треба да бидат 
пбјавени на web страната. 

7. Кпмисијата изразува јавна благпдарнпст дп наставниците, спрабптниците, демпнстратприте 
и административните службеници, пспбенп на Службата за студентски пращаоа, за 
ппкажанптп разбираое и ппдрщка вп спрпведуваоетп на пваа мнпгу важна активнпст. 
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3. Прпф. д-р Савица Димитриеска – шлен, с.р. 

4. Прпф. д-р Марјан Бпгданпски – шлен, с.р. 

5. Дпц. д-р Маријана Миршеска – шлен, с.р. 
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