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За профeсорот д-р Бојо Андрески 
 
 

Професорот д-р Бојо Андрески е основоположник на приватното високо 

образование во Република Македонија, односно на Европски универзитет Скопје, во чии 

рамки е и Универзитетскиот стоматолошки клинички центар што го носи неговото име.  

Не се штедеше себеси да овозможи светски услови за студирање на Универзитетот, 

знаеше да подаде рака и да додели стипендии поттикнувајќи ги најдобрите студенти. Човек 

со големо срце за сите, пријател, другар, неуморен професионалец, енергичен, добродушен, 

едноставно ГОЛЕМ ЧОВЕК! 

Неговата прерана смрт ги затекна сите негови пријатели, другари, познаници, 

пошироката македонска јавност, но пред сè неговото семејство. 

Големите луѓе никогаш не умираат, неговите  креативни дела и акции, големи и 

успешни потфати што ги остави зад себе, ќе бидат паметник за идните генерации низ кои 

вечно ќе живее неговото име, неговиот благороден лик. 

На своите студенти им даваше постојано ветер во грб. Им велеше: „Не е важна  

дипломата туку знаењето што ќе го стекнете“. За него, Европски универзитет Скопје беше 

едно големо семејство, а студентите беа дел од него. Професор д-р Андрески беше голем и 

достоинствен верник, со верба во доброто и човечкото кај сите луѓе, човек со големо срце, 

ум и душа, патриот и предан борец за развојот на татковината, за нејзиниот просперитет на 

сите полиња и во меѓународните односи.  

Професор д-р Бојо Андрески е роден во македонско традиционално семејство, во 

срцето на Македонија, во селото Здуње, општина Македонски Брод, во 1959 година, на 3 

јули, на големиот верски христијански празник посветен на Свети Наум Охридски. 

  Професор д-р Бојо Андрески дипломира на две високообразовни институции: 

Воената академија во Белград и Економскиот факултет во Суботица. Проф. д-р Бојо 

Андрески своето високо образование го продолжува во Белград, Нови Сад, Русија и 

Украина. За првпат се вработува во МЗТ Скопје, а во 1980 година, ја продолжува работната 

кариера во тогашната ЈНА како офицер. Во 1990 година ја напушта армијата и започнува 

успешно да дејствува како претприемач во приватниот сектор.  

Професор д-р Бојо Андрески беше познат и признат стопанственик, научник, 

професор, патриот, активист. Повеќе од три децении беше активно присутен во јавниот 

живот на државата со своите импресивни достигнувања и со својот енергичен ангажман во 

повеќе сфери на животот, а најмногу во образованието, медиумите, хуманитарните акции, 
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со своите добротворни дела и за помладите и за повозрасните. Беше активен и во 

политичкиот живот и претседател на Партијата на правдата.  

Тој е основоположник, идеен творец, инспиратор и реализатор на приватното високо 

образование во Република Македонија. Дејноста во овој сектор ја започнува со основањето 

на ММ Колеџ, во 2001 година, потоа ФОН во 2003 година, којшто во 2005 година 

прераснува во Првиот приватен европски универзитет. Како основач и сопственик, 

постојано вложуваше во растот и развојот на Универзитетот, притоа обезбедувајќи високи 

стандарди и квалитетни услови за студирање. 
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ВОВЕД 
 

Ректорот на Европски универзитет Скопје, во согласност со член 99 од Законот за 

високо образование (,,Службен весник на РМ“ бр. 82/18), најмалку еднаш во годината, 

поднесува извештај за својата работа и за работата на универзитетот, до Универзитетскиот 

сенат и основачот. 

Д-р Владо Ванковски е редовен професор на Факултетот за стоматологија, а 

почнувајќи од 01.10.2019 година, ја извршува функцијата Ректор на Европски универзитет 

Скопје. Целите и работните ангажмани на Ректорот беа и се насочени кон опстојување на 

пазарот на високообразовните услуги, постигнување стабилност, раст и развој на 

Универзитетот, зголемување на бројот на запишани студенти од земјата и странство, 

понуда на стипендии и поволности за ученици со одличен успех, подобрување на 

конкурентските предности и понуда на поквалитетни високообразовни услуги. 

За реализација на овие цели беше потребен индивидуален и колективен ангажман, 

со голема објективност, самокритичност и рационално користење на ресурсите, од страна 

на целиот кадар со кој располага универзитетот, а кој донесе квалитет и успех во работата 

на секое поле. 

Во Годишниот извештај за работа на ректорот се содржани: условите под кои се 

врши дејноста на универзитетот, бројот на студенти во академската 2020/2021 година, 

резултати од студирањето, студиските програми, наставниот кадар и покриеноста на 

наставата по факултети, издавачката дејност, научно-истражувачката дејност, стручно-

уметнички активности на Факултетот за арт и дизајн, практичната работа на студентите, 

активностите на деканите, наставничкиот и соработничкиот кадар, меѓународната 

соработка, промоцијата на универзитетот, одржани седници на Ректорска управа и 

Универзитетски сенат, одржани седници на наставно-научните совети на единиците во 

состав на Европски универзитет Скопје, Mеѓународното научно списание за науки и 

уметности ,,Идеја“ и работата на ЕРАЗМУС канцеларијата. 

Во текот на академската 2020/2021 година редовно се одржуваа седници на 

Ректорската управа, на кои присуствуваа деканите на факултетите, генералниот секретар, 

проректорот за настава и претставник на правната служба, на кои беа разгледувани и 

решавани сите проблеми кои настануваат во текот на работењето. Имено, дискутирано 

беше за активностите на наставниот и соработничкиот кадар, обврските кои произлегуваат 

од Законот за високо образование, Универзитетскиот статут како и работните задачи на 

целокупниот административно-технички кадар. Сите академски активности и работни 

обврски беа извршени ефективно, ефикасно и навремено. 

Во оваа академска година се одржа Единаесеттата меѓународна научна 

конференција со наслов: ,,Науката и уметноста во услови на пандемија“, организирана од 

страна на Факултетот за правни науки во состав на Европски универзитет Скопје.    

Едно од позначајните достигнувања во академската 2020/2021 година, на 

меѓународно ново е остварената соработка со Медицинскиот универзитет „Пловдив – 

Бугарија“, која резултираше со потпишување на Меморандум за соработка. Главните цели 

на овој Меморандум се остварување на успешна соработка преку размена на наставен, 

соработнички кадар и размена на студенти од областа на медицинските науки.  
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А. ОПШТИ НАПОМЕНИ 

 

Европски универзитет Скопје своето работење во академската 2020/2021 година го 

остваруваше според акредитираните студиски програми, со постојано настојување да се 

унапреди пристапот кон студентите и да им се овозможи стекнување на знаење. 

Европски универзитет Скопје е универзитет кој континуирано го развива и 

унапредува процесот на добивање знаења и образование, истовремено создавајќи 

висококвалитетна едукативна и натпреварувачка средина. Универзитетот обезбедува 

квалитет со примена на најдобрите практики на високото образование во сопственото 

работење. Активностите на Универзитетот се спроведуваат во согласност со Законот за 

високо образование (,,Службен весник на РM“ бр. 82/18) и се насочени кон остварување на 

процесот на: 
 

1. Високото образование; 

2. Научните и истражувачките активности; 

3.  Следење на европските и интернационалните образовни движења; 

4.  Остварување соработка со високообразовни институции во земјата и во странство; 

5.  Евалуација според европските и интернационални студии; 

6.  Организирање на меѓународни научни конференции; 

7.   Реализирање на практичната настава на студентите. 
 

Основната цел на Европски универзитет Скопје е да обезбеди висок квалитет во 

образованието, еднаков со квалитетот на најдобрите образовни институции во Европа и во 

светот. Универзитетот им овозможува на студентите да се стекнат со силна академска 

основа со пристап до различни знаења од научните области кои се предмет на изучување на 

факултетите во состав на универзитетот и да се подготвуваат да бидат продуктивни, 

компетентни професионалци и одговорни граѓани во разновидната и динамична глобална 

околина. 
 

Универзитетот ги развива и следните цели: 

- Да се има постојано високо ниво на знаење; 

- Да овозможи континуиран академски развој; 

- Постојано да се унапредува образовниот процес и образовните операции и да им се 

овозможи на студентите висококвалитетно образовно и практично искуство и одлично 

спроведување на процесот на образование; 

- Да се овозможи развој на сите единици во состав на универзитетот и да создаде 

можности за персонален развој и надградба на кадарот; 

- Да им се овозможи на студентите висококвалитетно образовно и практично 

искуство и одлично спроведување на процесот на образование; 

- Да се воспостават кооперативни врски со интернационални и надворешни 

образовни институции, со цел да го негува академскиот развој; 

-  Пренесување на научни и стручни, знаења и вештини; 

-  Изведување на научни и истражувачки активности. 
 

Во остварувањето на својата мисија, универзитетот секогаш се определува за четири 

трајни вредности: 

 современ концепт на организација на наставата; 
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 висок квалитет и стандард во реализацијата на деловните процеси; 

 интензивна меѓународна соработка и 

 поврзување со сите значајни учесници на националното и меѓународно 

опкружување. 
 

Приоритетна задача на Универзитетот е да го подготви образовниот процес т.е. 

професионализација и специјализација на студиите со помош на меѓусебна соработка со 

други слични по дејност високообразовни и научни институции, како и образување на 

компатибилност со развојните насоки во европското високо образование. 

Стратегијата на универзитетот за спроведување на неговата мисија е насочена кон 

долгорочно одржување и продолжување со понуда на квалитетно образование со 

задоволување на високите академски, професионални и технички критериуми и услови за 

модерно студирање според европски стандарди.  

Универзитетот негува поинаков пристап кон студентите и стекнувањето на знаење, 

благодарение на научно-наставниот и соработничкиот кадар кој е целосно  посветен на 

студентите. 
 

 

Б. УСЛОВИ ПОД КОИ СЕ ВРШИ ДЕЈНОСТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

Универзитетот работи на простор од над 10.000 квадратни метри вкупна површина 

во која се влегуваат 17 предавални, 2 големи амфитеатара, 5 софистицирани компјутерски и 

други лаборатории за изведување на настава по графички дизајн и ентериер, моден дизајн, 

опремена со најсовремени машини за шиење и маси за кроење – модно студио, студио за 

прототипови (опремено со машини и алат за обработка на материјали), ателје (работни 

места за цртање и сликање), сала за вежбање (кик-бокс и боречки вештини), посебни 

предавални за изведување на настава и вежби на Факултетот за стоматологија, како и 

посебен Универзитетски стоматолошки клинички центар  ,,ПРОФ. Д-Р БОЈО 

АНДРЕСКИ“ Скопје на кој се изведува практичната настава на Факултетот за 

стоматологија. 
 

Слика 1.  

Современи услови за работа и студирање 
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Единиците во состав на универзитетот располагаат со најсовремени помагала и 

техничка поддршка за изведување на предвидените програми како компјутери, принтери, 

скенери, веб-камери, микрофони, звучници, проектори, фотокопири, телевизори и смарт-

табла. Универзитетот располага со лаптопи и десктоп-компјутери, неколку сервери, 

видеопроектори, специјализирана хардверска опрема за идниот систем за далечинско 

учење. Универзитетот користи и многубројни софтверски решенија. 

Просториите и целокупната опрема на Универзитетот се во функција на студентите, 

наставниците и административниот кадар. Предавалните се оспособени за работа во групи, 

не поголеми од 50 студенти. Информатичките простории се приклучени 24 часа на 

интернет и со тоа им на студентите им се овозможуваат неопходни услови за научни 

истражувања и реализација на проектни задачи. Секоја предавална е опремена со 

компјутер, поврзан со проектор и аудиовизуелна камера што овозможува современа 

изведба на наставата и истовремено следење на наставата преку интернет. 

Универзитетскиот web-site постојано се ажурира со најновите тековни информации 

за студентите, факултетите и наставниот кадар. Сите информации кои се достапни на 

универзитетскиот web-site  имаат преводи на англиски јазик и поставена е посебна 

страница (линк) за интернационални студенти. За полесен и поедноставен начин на 

пријавување испити, за студентите се обезбедени on-line пријави. 

  Професорите и соработниците имаат свои кабинети со што им се обезбедени услови 

за работа и прием на студентите. Универзитетот исто така располага со современ систем на 

обезбедување и видеокамери кои се поставени низ целиот објект. 

На факултетот функционира и универзитетски Facebook, Instagram и Youtube-

профил. 

 

Слика 2. 

Ателје за цртање и сликање според сите стандарди кои овозможуваат одлична работа 
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1. СТУДЕНТИ 

Во академската 2020/2021 година на Европски универзитет Скопје, на I /прв/ и II 

/втор/ циклус студии, студираа вкупно 440 студенти. Од вкупниот број на студенти, 413 

студенти или 94% студираа на I /прв/ циклус студии и 27 студенти или 6% на II /втор/ 

циклус студии. 

Графикон бр. 1:  

 

Од вкупниот број на студенти на Европски универзитет Скопје, 72 студенти или 

16,36% се студенти во I /прва/ година, 109 студенти или 24,78% во II /втора/ година, 105 

или 23,86% се студенти во III /трета/ година, 103 или 23,41% се студенти во IV /четврта/ 

година, 24 студенти или 5,45% во V /петта/ година на Факултетот за стоматологија и 27 

студенти или 6,14% од вкупниот број на студенти во академската 2020/2021 година на 

Европски универзитет Скопје, студираат на II /втор/ циклус едногодишни студии модул 

(4+1). 

Графикон бр. 2: 

 

Вкупниот број на студенти на Eвропски универзитет Скопје е во постојана линија на 

опаѓање, поради неколку фактори, меѓу кои, намалениот број на матуранти во државата, 

трендот на иселување на младите од државата, како и дипломирањето на студентите од Р 

Турција (графикон бр. 3). Во академската 2020/2021 година студираат 120 студенти 

помалку во однос на претходната 2019/2020, односно 220 студенти помалку во однос на 

академска 2018/2019 или 612 студенти помалку во однос на академска 2017/2018 или 861 

студент помалку од вкупниот број на студенти во академската 2016/2017 година.  

прв циклус студии, 
94% 

втор циклус 
студии, 6% 

Број на студенти по циклус на студии во академската 2020/2021 на 
Европски Универзитет Скопје 

прв циклус студии втор циклус студии 

 Прва година 

16% 

Втора година 
25% 

Трета година  
24% 

Четврта година 
 23% 

 Петта година  
6% 

 

Втор циклус  
(4+1)  
6% 

Број на студенти по студиски години на Европски Универзитет во 
академската 2020/2021 година Прва година 72 

студенти 
Втора година 109 
студенти 
Трета година 105 
студенти 
Четврта година 103 
студенти 
Петта година 24 
студенти 
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Графикон бр. 3: 

 
 

Од вкупниот број на студенти, 425 или 96,6% се студенти од Република Северна 

Македонија, 15 студенти или 3,4% се странски студенти (12 студенти од Хашемитско 

Кралство Јордан и по 1 студент од Република Германија, Босна и Херцеговина и Република 

Бугарија). 

 Студентите од Република Северна Македонија припаѓаат на следниве 

националности:  

- 340 или 80% се Македонци; 

- 60 или 14,11% се Албанци;  

- 16 или 3,76% Турци; 

- 6 или 1,41% Бошњаци; 

- 1 или 0,24% Роми; 

- 1 или 0,24% Срби, и 

- 1 или 0,24%  Власи. 
 

Графикон бр. 4: 

 

1301 

1052 

660 
560 

440 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Вкупен број на студенти на Европски Универзитет по 
академски години 

340 

60 

16 7 1 1 1 1 1 12 

Студенти по национална структура на Европски 
Универзитет Скопје во учебната 2020/2021 година 
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Вкупниот број на студенти на I и II циклус студии на единиците во состав на 

универзитетот, во академската 2020/2021 е следниот: 

 Факултет за економски науки 65 студенти или 14,77% од вкупниот број на 

студенти (51 студент на I /прв/ и 14 студенти на II /втор/ циклус студии 

(4+1)); 

 Факултет за информатика 43 студенти на I /прв/ циклус или 9,77%; 

 Факултет за арт и дизајн 68 студенти  или 15,45%, ( 64 студенти на I /прв/ и 4 

студенти на II /втор/ циклус студии (4+1)); 

 Факултет за правни науки 16 студенти  или 3,64%,  

 Факултет за детективи и криминалистика 111 или 25,23% (102 студенти на I 

/прв/ и 9 студенти на II /втор/ циклус студии (4+1)); 

 Факултет за стоматологија 137 или 31,13% (108 или 24.54% насока 

Стоматологија и 29 или 6,59% насока Забен техничар). 
 

Графикон бр. 5:  

 

Споредбено со минатите 2 /две/ академски години 2018/2019 и 2019/2020, така и 

оваа 2020/2021 година, најголем е бројот на запишани студенти на Факултетот за 

стоматологија со 31,13% од вкупниот број на студенти, потоа следи Факултетот за 

детективи и криминалистика со 25,23%, по него Факултетот за арт и дизајн со 15,45%, 

Факултетот за економски науки со 14,77% и на крај Факултетот за информатика со 9,77%.   

Со почеток од академската 2020/2021 година, уписот на студенти на Факултетот за 

правни науки, на I /прв/ циклус тригодишни студии и II /втор/ циклус двегодишни студии, е 

ставен во мирување, поради тоа е најмал процентот од 3,64% на запишани студенти на овој 

факултет.  

Бројот на запишани студенти како по академски години (Графикон бр.3) така и по 

факултети т.е. единици во состав на Европски универзитет Скопје е во постојана линија на 

опаѓање (прилог: графикон бр. 6, графикон бр. 7, графикон бр. 8, графикон бр. 9, графикон 

бр. 10 и графикон бр. 11). 
 

 

Факултет за 
економски науки 

65 

Факултет за 
информатика 

43 

Факултет за арт и 
дизајн  

68 Факултет за правни 
науки 

16 

Факултет за 
детективи и 

криминалистика  
111 

Факултет за 
стоматологија  

137 

Број на студенти по факултети во академската 2020/2021 година 

Факултет за економски науки Факултет за информатика 

Факултет за арт и дизајн Факултет за правни науки 

Факултет за детективи и криминалистика Факултет за стоматологија 
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Графикон бр. 6:  

 
 

Графикон бр. 7: 

  

 

Графикон бр. 8: 

 

 

 

17 

14 

10 10 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Факултет за економски науки 

12 
11 

13 

7 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Факултет за информатика 

23 

15 

12 
14 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Факултет за арт и дизајн 
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Графикон бр. 9: 

 
 

Графикон бр. 10: 

 

 

Графикон бр. 11: 

 

 

28 

24 

30 

20 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Факултет за детективи и криминалистика 

24 23 

18 

31 

12 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Факултет за стоматологија 

11 

7 

13 

9 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Факултет за стоматологија - забен техничар 
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1.1  РЕЗУЛТАТИ ОД СТУДИРАЊЕТО 
 

Во текот на академската 2020/2021 година на Европски универзитет Скопје 

дипломираа 132 студенти, од кои 6 студенти или 5% на Факултетот за економски науки, 17 

студенти или 13% на Факултетот за информатика, 5 студенти или 4% на Факултетот за арт 

и дизајн, 22 студенти или 16% на Факултетот за правни науки,  25 студенти или 19% на 

Факултетот за детективи и криминалистика, 57 студенти  или 43% на Факултетот за 

стоматологија, од кои 49 или 37% на насоката Стоматологија и 8 студенти или 6% на 

насока Забен техничар.  
 

Графикон бр. 12: 

 
 

Бројот на дипломирани студенти во академската 2020/2021 година, споредбено со 

претходната академска 2019/2020 година, кога дипломираа вкупно 141 студент, е намален 

за 9 студенти. Факултетот за економски науки и Факултетот за детективи и 

криминалистика бележат намалување на бројот на дипломирани студенти во однос на 

минатата академска 2019/2020 година, за разлика од Факултетот за правни науки каде 

минатата академска година студиите ги завршија вкупно 17 студенти, а оваа академска 

година 22 студенти, што е за 5 студенти  повеќе во однос на минатата година. Бројот на 

дипломирани студенти и на Факултетот за стоматологија споредбено со минатата 

академска година е зголемен за 23 студенти, како и Факултетот за информатика кој има 12 

дипломирани студенти повеќе во однос на минатата академска година. На Факултетот за 

арт и дизајн има речиси идентичен број на дипломирани студенти, минатата академска 

Факултет за 
економски 

науки 

Факултет за 
информатика 

Факултет за 
арт и дизајн 

Факултет за 
правни науки 

Факултет за 
детективи и 

криминалист
ика 

Факултет за 
стоматологија 

студенти 6 17 5 22 25 57

проценти 5% 13% 4% 16% 19% 43%

5% 

13% 

4% 

16% 19% 

43% 

Дипломирани студенти по факултети во учебната 2020/2021 година 
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2019/2020 година, 6 дипломирани студенти, оваа академска година 5 дипломирани 

студенти. 

Во академската 2020/2021 година, на Европски универзитет Скопје, магистрираа 

вкупно 28 студенти, од кои 3 или 11% на Факултетот за економски науки, 2 или 7% на 

Факултетот за информатика, 2 студенти магистрираа и на Факултет за арт и дизајн или 7%, 

5 студенти или 18% на Факултетот за правни науки и 16 студенти или 57% на  Факултетот 

за детективи и криминалистика, од кои, со стручниот назив специјалист по безбедност, се 

стекнаа 2 студенти или 7% и 14 студенти или 50% се стекнаа со звање Магистер за 

безбедност. 
 

Графикон бр. 13: 

 
 

За разлика од минатата академска година, кога највисок е процентот на 

магистрирани студенти на Факултетот за економски науки 33,93% или 19 студенти, оваа 

година процентот на магистрирани студенти на Факултетот за економски науки е 11% или 

само 3 магистрирани студенти, што е за 16 студенти или 84% помалку во однос на 

минатата академска година. Намален е бројот на магистрирани студенти и на останатите 

факултети, на Факултетот за информатика (за 5 студенти), на Факултетот за правни науки 

(10 студенти помалку во однос на минатата академска година). Факултетот за арт и дизајн 

за прв пат после две години има 2 магистрирани студенти. Бројот на магистрирани 

студенти на Факултетот за детективи и криминалистика е речиси идентичен со минатата 

година. 

Врз основа на објавениот Конкурс за упис на II /втор/ циклус академски-

постдипломски студии во академската 2021/2022 година, само 3 /три/ факултети во состав 

на Европски универзитет Скопје, вршат упис на 7 /седум/студиски програми. Согласно, 

претходно наведеното, анализите покажуваат тенденција на намалување на бројот на 

магистрирани студенти, кој се должи на се помалиот број на запишани студенти на II /втор/ 

циклус студии на единиците во состав на Универзитетот. ( прилог Графикон бр.14). 
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Факултет за 
детективи и 

криминалистика 

11% 7% 7% 18% 57%
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Магистрирани студенти по факултети во учебната 2020/2021 година 
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Графикон бр. 14:  
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Број на запишани студенти на II циклус студии на Европски 
универзитет Скопје 
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2. НАСТАВА 

2.1 УНИВЕРЗИТЕТСКИ КАЛЕНДАР НА НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

 

Наставата во академската 2020/2021 година се одвиваше според следниот: 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КАЛЕНДАР 

на наставни активности  

во академската 2020/2021 година (1. 10. 2020 - 30. 9. 2021) 

за I /ПРВ/ и II /ВТОР/ ЦИКЛУС СТУДИИ  

на ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ СКОПЈЕ 

Согласно Законот за високо образование,                                                                        

АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА ЗАПОЧНУВА НА 1. 10. 2020 (ЧЕТВРТОК) 

НАСТАВАТА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР НА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 

ЗАПОЧНУВА НА 5. 10. 2020 (ПОНЕДЕЛНИК) 

Времетраење на 

ПРВ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР 

 

1 октомври 2020 - 15 јануари 2020 

Настава, вежби, консултации (6 недели) 5. 10. - 13. 11. 2020 

 Прв колоквиум                       (1 недела) 16 - 20. 11. 2020 

Настава, вежби, консултации (6 недели) 23. 11. - 31. 12. 2020 

Одбрана на стручни трудови   (1 недела) 4 - 8. 1. 2021 

 Втор колоквиум                      (1 недела) 11 - 15. 1. 2021 

 

ЗИМСКИ РАСПУСТ ЗА СТУДЕНТИТЕ:   16 ЈАНУАРИ  - 15 ФЕВРУАРИ 2021 

 

 

НАСТАВАТА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР НА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 

ЗАПОЧНУВА НА 15. 2. 2021 (ПОНЕДЕЛНИК) 

Времетраење на 

ВТОР (ЛЕТЕН) СЕМЕСТАР 
15 февруари - 30  септември 2021 

Настава, вежби, консултации (6 недели) 15. 2 - 26. 3. 2021 

 Прв колоквиум                       (1 недела) 29. 3. - 2. 4. 2021 

Настава, вежби, консултации  (6 недели) 5. 4. - 14. 5. 2021 

Одбрана на стручни трудови   (1 недела) 17 - 21. 5. 2021 

 Втор колоквиум                      (1 недела) 25 - 31. 5. 2021 

 

ЛЕТЕН  РАСПУСТ ЗА СТУДЕНТИТЕ:   15 ЈУЛИ  -  1 СЕПТЕМВРИ  2021 
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ИСПИТНИ СЕСИИ - датуми на одржување на испитните сесии на Прв и Втор циклус 

студии: 

 

8 Испитни сесии Датум на пријавување Датум на одржување 

 Октомври 1 - 07.  10. 2020 15 - 28. 10. 2020 

 Ноември 2 - 06.  11. 2020 23 - 30. 11. 2020 

 Декември         1 - 07.  12. 2020 14 - 25. 12. 2020 

 Февруари 1 - 05.  02. 2021 15 - 26. 02. 2021 

 Март 1 - 05.  03. 2021 15 - 26. 03. 2021 

 Април 1 - 07.  04. 2021 15 - 28. 04. 2021 

 Јуни 1 - 07.  06. 2021 14 - 25. 06. 2021 

 Септември 23 - 27.  08. 2021 6 - 17. 09. 2021 
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2.2 ПРОГРАМА ЗА НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ ЗА АКАДЕМСКАТА 2020/21 ГОДИНА 

согласно Законот за празниците на Р. Македонија (,,Службен весник на РМ“, бр. 21/98 и 

18/07)  

НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ во 2020 година, започнувајќи од 1 октомври 

 За сите граѓани на РМ: 

 11 октомври (недела) - Ден на народното востание, односно 12 октомври 

(понеделник) е неработен ден; 

 23 октомври (петок) - Ден на Македонската револуционерна борба; 

  8 декември (вторник) - „Св. Климент Охридски“. 
 

 Само за граѓаните од католичка вероисповед: 

 01 ноември (недела) - Празникот на сите светци; 

 25 декември (петок) - прв ден на Божиќ. 
 

 Само за граѓаните припадници на албанската заедница во РМ: 

 22 ноември (недела) - Ден на албанската азбука.  
 

 За граѓаните припадници на турската заедница во РМ: 

 21 декември (понеделник) - Ден на настава на турски јазик. 

 

НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ во 2021 година, заклучно со 30 септември 

 За сите граѓани на РМ: 

 1 јануари (петок) - Нова година; 

 7 јануари (четврток) - Божиќ, прв ден на Божиќ, според Православниот календар; 

 3 мај (понеделник) - Велигден, втор ден на Велигден, според Православниот 

календар; 

 13 мај (четврток) - Рамазан Бајрам, прв ден на Рамазан Бајрам; 

 24 мај (понеделник) „Св. Кирил и Методиј“ - Ден на сесловенските просветители; 

 2 август (понеделник) - Ден на Републиката; 

 8 септември (среда) - Ден на независноста. 

 Само за граѓаните од православна вероисповед: 

 6 јануари (среда) - Бадник, ден пред Божиќ; 

 19 јануари (вторник) - Богојавление (Водици); 

 30 април (петок) - Велики Петок, петок пред Велигден; 

 18 јуни (петок) - Духовден, петок пред Духовден; 
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 28 август (сабота) - Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица). 

 

 Само за граѓаните од католичка вероисповед: 

 19 април (понеделник) - Велигден, втор ден на Велигден. 

 

 Само за граѓаните од муслиманска вероисповед: 

 20 јули (вторник) - Курбан Бајрам, прв ден на Курбан Бајрам. 

 

 Само за граѓаните припадници на српската заедница во РМ: 

 27 јануари (среда) - Свети Сава. 

 

 Само за граѓаните припадници на ромската заедница во РМ: 

 8 април (четврток) - Меѓународен ден на Ромите. 

 

 За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ: 

 23 мај (недела) - Национален ден на Власите. 

 

 За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ: 

 28 септември (вторник) - Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур. 

 

 За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ: 

 28 септември (вторник) - Меѓународен ден на Бошњаците. 
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2.3 ЕДИНИЦИ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ 
 

Факултетот за економски науки, во состав на Европски универзитет Скопје, постои 

веќе 20 години, сметајќи од неговата прва акредитација во 2001 година.  

Мисијата на Факултетот за економски науки е да обезбеди високо квалитетно 

образование кое ќе ги подготви студентите за успешна професионална кариера во 

областите на менаџментот, финансиите, маркетингот и економијата, воопшто.  

Главната цел на Факултетот за економски науки е да обезбеди висок квалитет на 

образование кое ќе може да се поистовети со образованието што го нудат најдобрите 

високообразовни институции во Европа, па и во светот. На студентите им е овозможена 

силна академска основа со пристап до различни знаења (од областа на финансиското 

работење, менаџмент и маркетинг техники) со цел тие да се подготвуваат за да бидат 

продуктивни, компетентни професионалци и одговорни граѓани во разновидната и 

динамична глобална средина. 

Поконкретни активности кои ги спроведува Факултетот, а кои произлегуваат од 

зацртаната мисија и цел, и се во согласност со Законот за високо образование се: 

 Континуирано обезбедување на високо ниво на знаење како врвен приоритет на 

факултетот; 

 Унапредување на образовниот процес и образовните активности; 

 Изведување на научни и истражувачки активности;  

 Имплементација на современите европски и интернационални образовни трендови; 

 Пренесување на научни и стручни знаења и вештини; 

 Соработка со високообразовни институции и научни установи во земјата и во 

странство; 

 Квалитетна евалуација според европски и интернационални стандарди. 
 

Работата на Факултетот за економски науки во академската 2020/2021 година може 

да се оцени како успешна ако се земат предвид неповолните и сложени услови во 

опкружувањето во високото образование и нелојалната конкуренција од државните и 

другите приватни универзитети. Неповолната состојба и оваа академска година се должи на 

состојбите во високото образование во Република Северна Македонија, кои се однесуваат 

на масовно зголемување на бројот на високообразовни институции, изразената 

нерамноправна положба помеѓу државните и приватните универзитети, како и нелојалната 

конкуренција помеѓу нив, но и помеѓу приватните универзитети.   

Сепак, Факултетот за економски науки успеа да се одржи и продолжи понатаму со 

понуда на квалитетно образование. Предностите на факултетот во однос на конкурентните 

факултети се големи. Имено, истиот ги задоволува високите академски, професионални и 

технички критериуми и услови за модерно студирање според европски стандарди. 

Факултетот за економски науки негува еден целосно нов, поинаков пристап кон студентите 

и кон стекнувањето знаење. Научно-наставниот и соработничкиот кадар е посветен на 

студентите. Тие, освен квалитетна настава и вежби, се здобиваат со широки знаења, 

остваруваат секојдневна комуникација со професорите, разменуваат знаења, мислења и 
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идеи, имаат пристап до домашна и странска, најнова и популарна литература и четива, 

учествуваат во научни и истражувачки проекти и студираат во пријатно опкружување. 

Факултетот за економски науки, со цел задржување на високиот квалитет на 

образование и перформанси, и во иднина ќе се заложи за интензивирање на научно-

истражувачката работа, учество на меѓународни конференции, заеднички меѓународни 

проекти, учество во дебати од областа на економијата и поблиска соработка со бизнис-

секторот заради полесно вклучување на студентите  во општествениот живот на Република 

Северна Македонија. 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН 
 

Факултетот за арт и дизајн постои веќе цели 15 години и се занимава со едуцирање 

на кадри од применетата уметност. Продуцира високообразовани кадри од областа на 

дизајнот на прв и втор циклус на студии од областите на графичкиот дизајн, модниот дизајн 

и дизајнот на ентериер. Факултетот е организиран како единствена организациона единица 

со три катедри и студиска програма по арт и дизајн во која преку модули со изборни 

предмети на студентите им се овозможува потесна специјализација. За успешноста на 

својата досегашна работа на Факултетот сведочат и големиот број награди и признанија кои 

во изминатите години ги добиваа студентите и нивните ментори. Оваа, 2021 година, 

Факултетот го прослави Јубилејот на 15 години постоење. 
 

Главни стратешки цели на Факултетот за арт и дизајн  се: 

 Усовршување на стандардите и критериумите во сите сегменти на настава со цел 

подобрување на квалитетот; 

 Етаблирање на услови за научноистражувачка дејност во областа на теоријата и 

истражувачките аспекти на дизајнот; 

 Прилагодување на наставните планови и програми на европските искуства и светските 

трендови во образованието; 

 Активно  спроведување на студентската практика преку партнерства со многубројни 

компании и институции; 

 Збогатување на настава со афирмирани и успешни професионалци од практиката; 

 Создавање услови за интернационализација на Факултетот за арт и дизајн преку 

размена на студенти и наставници со сродни странски високообразовни институции. 

Факултетот за арт и дизајн изгради препознатлив имиџ со модерен концепт на 

настава, кој освен академското пренесување на знаење вклучува и  иновативни форми, 

актуелни и алтернативни облици на настава. Тоа се предавања на личности успешни и 

признати во својата област, реализација на студентски проекти, работилници, изложби, 

модни ревии. Во академската студиска година 2020/21 год. Факултетот за арт и дизајн 

заедно со целиот наставен кадар составен од професори, асистенти и демонстратори, 

максимално придонесоа за целосно реализирање на наставната програма и афирмација на 

факултетот. Природата на дејноста и јавниот карактер на дополнителните активности 

придонесуваат за целосно функционирање и збогатување на наставната програма на 

факултетот. 

Работата во академската 2020/21 година,  повторно беше обележана со светската 

пандемија со вирусот Ковид-19, која беше прогласена од Светската здравствена 
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организација на 11 март 2020 година. Наставата целосно, и во зимскиот и во летниот 

семестар – се одвиваше преку онлајн-платформи (без физичко присуство на студентите). 

Така се реализираа и колоквиумските недели и испитните сесии, освен јунската испитна 

сесија. Дел од одбраните на дипломските трудови се одвиваа со физичко присуство, дел се 

одвиваа онлајн. Магистерските трудови се одбранија онлајн. 

Годишната изложба на ФАД беше успешно и целосно реализирана онлајн. 

Оваа, 2021 година, Факултетот го прослави јубилејот на 15 години постоење, и при 

неговото одбележување беше реализирана јубилејна изложба во просториите на 

универзитетот.  

Меѓународната соработка очекувано беше со намалени активности, а реализираните 

активности беа онлајн. Во академската 2020/21 година не беа реализирани Еразмус+ 

мобилност за професори и студенти. Во секој случај, беа направени нови контакти со 

универзитети и други организации. Продолжи комуникацијата и соработката со 

Британскиот совет, Британската амбасада, Бугарската амбасада, Францускиот институт и 

други странски институции во земјата.  

Во ноември 2020 година беше избран нов соработник на ФАД асс. м-р Никола 

Узуновски. Во март 2021 заради други професионални обврски заврши соработничкиот 

ангажман на м-р Ангелина Спировска-Муковска, а во јули 2021 заврши наставниот 

ангажман на доц. м-р Иван Дургутовски. Оваа година продолжи ангажирањето на 

демонстратори од редот на студентите во втор циклус. 

За претседател на Факултетско-студентско собрание на Факултетот за арт и дизајн 

беше избрана Стефанија Фидановска, студент во III година, која потоа беше избрана и за 

претседател на студентите на универзитетот.  

 
 

 ФАКУЛТЕТ ЗА СТОМАТОЛОГИЈА 
 

Факултетот за стоматологија работи како единица во состав на Европски 

универзитет Скопје. Во академската 2020/2021 година се запиша 13 /тринаесеттата/ 

генерација студенти на Факултетот за стоматологија и 9 /деветта/ генерација студенти на I 

/прв/ циклус стручни студии - Забни техничари. 

На Факултетот за стоматологија во академската 2020/2021 година, веќе 8 /oсма/ 

година студираат студенти од Турција, а 3 /три/ години се изведува и акредитирана настава 

на англиски јазик. Наставата во оваа академска година се спроведуваше на комбиниран 

начин (on-line и со физичко присуство), во согласност со Протоколите за заштита при 

пандемија, издадени од надлежните органи. 

Факултетот за стоматологија своите наставни, научни, здравствени  и истражувачки 

цели ги остварува во рамките на просторните, технолошките и административните услови 

на Европски универзитет Скопје и ПЗУ-Универзитетски стоматолошки клинички центар 

„ПРОФ. Д-Р БОЈО АНДРЕСКИ“ Скопје. Клиничкиот центар има склучено договор за 

соработка и со ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“ 

Скопје. 

Наставата на Факултетот за стоматологија се организира на повеќе наставни 

програми: 
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- Студентите по стоматологија од VII до X семестар ја следат наставата во 

согласност со студиска програма интегрирани академски студии на I /прв/ и II /втор/ циклус 

студии, акредитирана од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото 

образование (Решение бр. 15-149/7 од 23.03.2011 година); 

              - Студентите по стоматологија од I, II, III, IV, V и VI семестар ја следат наставата 

во согласност со студиска програма интегрирани академски студии на I /прв/ и II /втор/ 

циклус студии, акредитирана од страна на Одборот за акредитација и евалуација на 

високото образование (Решение бр.1409-235/2 од 16. 7. 2018 година). 

На Факултетот за стоматологија има и акредитирана студиска програма Забни 

техничари I /прв/ циклус стручни студии. 

Студентите запишани на студиска програма Забни техничари I /прв/ циклус стручни 

студии од I до VI семестар наставата ја следат во согласност со Решение за акредитација 

бр. 1409-234/2 од 16. 7. 2018 година. 

 Студиите на Факултетот за стоматологија, според студиската програма се 

интегрирани академски студии на I /прв/ и II /втор/ циклус студии – англиски јазик, во 

траење од 10 /десет/ семестри во согласност со Решението за акредитација бр.1409-383/4 од 

18. 3. 2019 година.  

Тргнувајќи од поставената основна цел на ЕУ Скопје, да обезбеди квалитетно 

образование, еквивалентно на најдобрите образовни институции во Европа и во светот, 

како и обврските од член 20, од Законот за високо образование, Факултетот за 

стоматологија своите активности ги насочува кон организирање на квалитетна 

високообразовна, научно-истражувачка и применувачка високостручна дејност во 

студиското и научно-истражувачкото подрачје на стоматологијата, воведува современи 

европски и меѓународни образовни трендови, врши квалитетна евалуација според 

европските и интернационални стандарди и остварува соработка со други високообразовни 

институции во земјата и во странство.  

Со совладување на наставната програма на Факултетот за стоматологија, студентите 

ќе се стекнат со знаења и вештини и ќе се оспособат сигурно да ги презентираат стекнатите 

знаења во ефикасно решавање на актуелните стоматолошките проблеми, ефикасно да ги 

користат условите и времето за работа и ќе се оспособат за несебична тимска работа. 

Стекнатото знаење како и научените вештини заедно со професионалните ставови ќе му 

овозможат на докторот по стоматологија поголема самостојност и сигурност во идната 

работа. 

Покрај грижата за едукацијата на студентите, грижата за едукација на 

дипломираните студенти, како врвен приоритет на Факултетот за стоматологија е да води 

постојана грижа за континуиран развој на факултетот, на наставниот и соработничкиот 

кадар преку користење на литература од сопствената библиотека опремена со читална и 

комплетна покриеност со мрежа на компјутери со слободен пристап на интернет за 

наставниците, соработниците и студентите. 
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 ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА 
 

Факултетот за детективи и криминалистика постои веќе цели 13 години, при што 

дава забележителен придонес во едуцирање на кадри од областа на приватната безбедност, 

криминалистиката и националната безбедност, на I /прв/ и II /втор/ циклус студии. Во текот 

на своето постоење, Факултетот успеа да изгради препознатлив имиџ со еден модерен 

концепт на настава, кој освен академското пренесување на знаење вклучува и практични 

облици на настава. Тоа се предавања на познати експерти од областа на безбедноста, 

искусни оперативци од безбедносниот систем на нашата држава и пошироко. Современата 

наставна програма преку задолжителни и изборни предмети на студентите им овозможува 

потесна специјализација во областа на приватната безбедност, криминалистиката и 

националната безбедност.  

Во академската 2020/2021 година, наставниот и соработничкиот кадар кои се во 

редовен работен однос, како и визитинг и насловните професори, преку континуирана 

академска и научна соработка и активности, максимално придонесоа за целосно 

реализирање на наставната програма, афирмација на Факултетот на домашно и 

меѓународно ниво и подигнување на знаењето кај студентите.  

 
 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ 
 

Факултетот за правни науки како единица во состав на Европски универзитет 

Скопје, функционира и ја извршува својата дејност почнувајќи од академската 2007/2008 

година. Преку примена на наjвисоките стандарди, факултетот обезбедува запознавање со 

суштинскиот концепт на правото. 

Мисијата на Факултетот за правни науки, како дел од системот на институции кои 

не само што подготвуваат кадри, туку и битно влијаат на професионалноста и 

администрацијата, а посебно на правосудниот систем.   

 Факултетот обезбедува висок квалитет во образованието од областа на правото, 

еднакво на најдобрите образовни институции во Европа и во светот. Преку примена на 

највисоките стандарди, факултетот обезбедува запознавање со суштинскиот концепт на 

правото, негово усвојување од страна на студентите, овозможува развивање на 

законодавството, структурата на апаратот на јавната креативност и ги подготвува 

студентите за практична примена на прописите. Од почетокот на постоењето на правните 

студии на Европски универзитет Скопје многу внимание им посветувавме на резултатите 

од вкупниот наставнообразовен процес. Акцентот во овој процес е ставен на знаењата што 

нашите студенти дипломирани правници, магистри по правни науки и магистри по право 

ги стекнуваат во текот на студиите и со кои ќе се појават на пазарот на трудот. Исто така, 

особено внимание посветуваме на нивната способност веднаш да започнат со работа како 

адвокати, нотари, медијатори, обвинители, извршители, судии и сл. 

Во согласност со акредитациите на Факултетот за правни науки од 2014 година се 

организираа следните видови на студии. Со тригодишните студии, односно 180 ЕКТС и 

назив „правник“, лицата се оквалификувани за рутински и административни работи и 

задачи, на ниво на референт или пониско рангирани работни места, и како статус во 

организациска смисла и како примања (плати, придонеси, привилегии). Со ваквите студии 
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ограничени се можностите за напредување во кариерата, не се исполнуваат условите за 

полагање на правосуден испит и не ќе можат да работат како нотари, адвокати, судии, 

обвинители и сл.   

Четиригодишни студии – студиските програми за стручни правни студии од втор 

циклус, дипломски правни студии содржат најмалку 60 кредити во траење од една година 

(два семестра), односно вкупно четири студиски години или осум семестри. Називот што се 

стекнува по завршувањето на овој вид студии е „дипломиран правник“. Петгодишни 

студии на Факултетот за правни науки се организираат како студии од втор циклус, кои 

содржат 120 кредити, последипломски стручни студии, кои траат две години (четири 

семестри). Со нивното завршување, со вкупно 300 кредити и одбрана на стручен 

магистерски труд, студентот се стекнува со назив „магистер по право“. 

Студиите на Факултетот за правни науки започнаа да се одвиваат од самото 

основање на Универзитетот. Со текот на времето овие програми постојано се усогласуваа 

со измените во Законот за високо образование.  

Како последни акредитирани студиски програми на I /прв/ и II /втор/ циклус на 

студии се следните: 

1. Прв циклус студии на Факултетот за правни науки (Одборот за акредитација и 

евалуација со Решението бр. 15-24/3 од 4. 4. 2014 година, ја акредитира студиска 

програма за додипломски правни студии на I /прв/ циклус тригодишни студии на 

Факултетот за правни науки. Студиската програма трае 3 години (шест семестри), а 

по завршените студии студентот се стекнува со 180 ЕКТС и звање „правник“). 

2. Втор циклус студии на Факултетот за правни науки (Одборот за акредитација и 

евалуација донесе позитивна одлука која се содржи во Решението бр.15-24/4 од 4. 4. 

2014 година, за акредитација на студиска програма дипломски правни студии, II 

/втор/ циклус едногодишни студии на Факултетот за правни науки. Студиската 

програма трае една година (два семестра), а по завршените студии, студентот се 

стекнува со 60 ЕКТС и звање „дипломиран правник“). 

3. Втор циклус студии на Факултетот за правни науки (Одборот за акредитација и 

евалуација донесе позитивна одлука која се содржи во Решението бр. 15-24/5 од  4. 

4. 2014 година, студиска програма правни студии, II /втор/ циклус двегодишни 

студии на Факултетот за правни науки. Студиската програма трае две години 

(четири семестри), а по завршените студии студентот се стекнува со 120 ЕКТС и 

звање „магистер по право“). 

4.  Втор циклус студии на Факултетот за правни науки (Одборот за акредитација и 

евалуација донесе позитивна одлука која се содржи во Решението бр. 15-24/6 од 4. 4. 

2014 година, студиска програма академски студии, II/втор/циклус двегодишни 

студии на Факултетот за правни науки. Студиската програма трае две години 

(четири семестри), а по завршените студии студентот се стекнува со 120 ЕКТС и 

звање „магистер по правни науки“). 
 

Министерот за образование и наука донесе Решение Бр. 13-6799/5 од 7. 8. 2014 

година, за почеток на работа на студиска програма правни студии, прв циклус тригодишни 

студии, студиска програма правни студии, втор циклус едногодишни студии, студиска 

програма правни студии, втор циклус двегодишни студии, студиска програма правни 

студии, втор циклус двегодишни академски студии. 
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 ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА 
 

Факултетот за информатика како единица во состав на Европски универзитет Скопје 

беше акредитирана во јуни 2005 година. Задачите што треба да ги извршува Факултетот за 

информатика се повеќеслојни. Тој подготвува дипломирани инженери по информатика со 

познавања од повеќе области: програмирање, системско инженерство, компјутерски мрежи 

и комуникации, бази на податоци, мултимедија и компјутерска графика. Потребата од 

вакви кадри е евидентна не само кај нас туку во сите земји од светот.  

Одржувањето на кадровската екипираност на Факултетот и подобрувањето на упи-

сот на нови студенти беа најзначајните задачи оваа академска година. Во идниот едно-

годишен период треба да се подобри покриеноста на наставата со избрани наставници и 

асистенти.  

Факултетот има значајна улога во ширењето на општата информатичка култура во 

општеството, особено во делот на примена на современите дигитализирани образовни 

технологии. Активностите на Факултетот за информатика се спроведуваат во согласност со 

Законот за високо образование.     

         Факултетот обезбедува: 

1. Високо образование, научни и истражувачки активности; 

2. Имплементација на современите меѓународни образовни трендови; 

3. Соработка со високо-образовни институции во земјата и во странство; 

4. Квалитетна евалуација според меѓународни стандарди. 

Целта е да обезбеди квалитет во образованието еднаков на најдобрите образовни 

институции во Европа и во светот, каде што студентите се подготвуваат успешно да се 

инкорпорираат во високо конкурентната и постојано променлива бизнис околина. 

Мисијата на Факултетот за информатика е да го негува академскиот успех и да 

создаде стручни лица кои ќе можат да одговорат на потребите на општеството во оваа 

област, како и индивидуи способни да го следат натамошниот динамичен развој на 

информатичката технологија. Во согласност со тоа, Факултетот нуди модерни наставни 

програми сообразени со највисоките стандарди, како и најсовремени лаборатории, 

училници и амфитеатри.  

Софистицираната опрема вклучува сервери, работни станици, системи за 

електронско учење и други наставни помагала кои овозможуваат одржување на квалитетна 

теориска и практична настава со квалитетен кадар. Факултетот има Campus agreement со 

софтверскиот гигант Microsoft, па целокупниот софтвер кој се користи е лиценциран. 

Студентот е срцето на Факултетот, а секојдневна грижа на наставниците и асистентите се 

токму студентите и нивниот успех во положувањето на испитите. 

Наставниот кадар на Факултетот за информатика се состои од високо-компетентни и 

докажани стручњаци (професори и асистенти), кои во својата кариера имаат публикувано 

голем број научни трудови во меѓународни списанија со импакт фактор и конференции, 

како и учебни помагала. 

Исполнувањето на примарната задача, образувањето на апликативни стручњаци од 

областа на информатиката и информатичката технологија, не е можно без соодветна 

соработка со компаниите од соодветната област. Проектите кои Факултетот за 

информатика ги работи се самостојни или во соработка со овие компании. Знаењата и 



29 

 

искуството кое го имаат вработените од Факултетот за информатика се пренесува на 

нашите студенти, кои истите ги применуваат преку соодветни апликации и во решавањето 

на конкретни проблеми што се јавуваат во стопанството и во државните и јавните установи 

и служби. Во соработката на Факултетот за информатика со стопанството и во активната 

студентска пракса, студентите гледаат можност за вработување по завршувањето на 

студиите, обезбедувајќи си просперитетна кариера. 

Плановите и целите на факултетот за во иднина се повеќестрани и опфаќаат 

интензивирање на научноистражувачката работа и тоа најмногу во областа на аналитика на 

податоци, бази на податоци, податочно рударење, семантички веб и дизајн и анализа на 

алгоритми. 

Во областа на податочно рударење, нашиот кадар спроведува интегриран процес за 

податочна анализа, кој се состои од серија активности: 

- Дефинирање на целите на анализата; 

- Селекција, организирање и претпроцесирање на податоците; 

- Истражувачка анализа на податоците и нивна трансформација; 

- Спецификација на статистички методи (предиктивни, дескриптивни); 

- Анализа на податоците со избраните методи; 

- Интерпретација на моделот и негова примена во фазата на одлучување. 

Во областа на дизајн и анализа на алгоритми, истражувањата се состојат во 

решавање практични проблеми од различна природа: 

- Алгоритми за енкрипција (заштита на информации при пренос) - усовршување на 

постоечките и изнаоѓање нови симетрични и асиметрични алгоритми;   

- Алгоритми за изнаоѓање најблизок сосед (според одредена метрика) - овие 

алгоритми имаат примена во квантизацијата на сигнали, препознавањето на говор 

и облици; 

- Алгоритми за пронаоѓање најкраток пат во мрежа - се користат при рутирање во 

фиксни и безжични мрежи. 

Факултетот за информатика негува научни дисциплини и развива технологии за 

поддршка на научно-истражувачките проекти на другите факултети на Европски 

универзитет Скопје, но и пошироко во зависност од потребите. Областите како e-Business, 

e-Commerce, e-Learning и e-Government во најширока смисла се планира да бидат 

поддржани низ научноистражувачката работа на Факултетот за информатика. 

Факултетот за информатика е ангажиран и во формирање на Центар за обука и 

трансфер на нови информатички технологии (доживотно учење), следејќи го примерот што 

го има на развиените високо-образовни институции. Преку овој Центар ќе се овозможи 

контакт меѓу Факултетот и пошироката јавност во форма на сертифицирани курсеви, па 

слушателите ќе бидат обучувани во области како што се: канцелариско (Office) работење, 

веб-програмирање, бази на податоци, компјутерски мрежи и комуникации. Европски 

универзитет Скопје е официјален ECDL тренинг и тестен центар, така што слушателите на 

овие курсеви имаат можност да се стекнат со официјален ECDL сертификат за познавање 

на компјутерски вештини. 
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2.4 НАСТАВА И БРОЈ НА СТУДЕНТИ НА ЕДИНИЦИТЕ ВО СОСТАВ НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ 
 

Наставата на I /прв/ и II /втор/ циклус студии започна на 1 октомври 2020 година и 

се реализираше во 2 /два/ семестра. Првиот (зимски) семестар траеше од 1 октомври 2020 

до 15 јануари 2021 година, а вториот (летен) семестар од 15 февруари 2021 до 31 мај 2021 

година. 

Првиот циклус на студии за академската 2020/2021 година, прва, втора и трета 

студиска година се реализираше според четиригодишна наставна програма (4+1) за 

насоките: Финансии, Бизнис менаџмент и Маркетинг, за кои се добиени соодветни 

Решенија за акредитација од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото 

образование: 

- Студиска програма Финансии - Решение за акредитација Бр.1409-326/4 од 

16.10.2018 година; 

- Студиска програма Маркетинг - Решение за акредитација Бр.1409-326/2 од 

16.10.2018 година; 

- Студиска програма Бизнис менаџмент - Решение за акредитација 1409-326/3 од 

16.10.2018 година. 

Првиот циклус студии за академската 2020/2021 година, четврта студиска програма 

се реализираше според четиригодишна наставна програма (4+1), со акредитираната 

студиска програма по Деловна економија (Решение за акредитација Бр.15-10/3 од 

24.11.2011 година). 

По завршувањето на I /прв/ циклус четиригодишни студии и одбрана на 

дипломската работа, студентот се стекнува со звање „дипломиран економист“, во областа 

на финансии, менаџмент, маркетинг или туризам, во зависност од избраната насока. Со 

дипломирањето студентот се стекнува со 240 ЕКТС. 

Вториот циклус студии за академската 2020/2021 година, се реализираше според 

едногодишна наставна програма (4+1) за насоките: Финансии, Бизнис менаџмент, 

Маркетинг, Здравствен и фармацевтски менаџмент, за кои се добиени соодветни Решенија 

за акредитација од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото 

образование: 

- Студиска програма Здравствен и фармацевтски менаџмент - Решение за 

акредитација бр.1404-247/4 од 16. 10. 2018 година; 

-   Студиска програма Бизнис менаџмент - Решение за акредитација бр. 1404-331/2 

од 16. 10. 2018 година; 

- Студиска програма Маркетинг - Решение за акредитација бр. 1409-376/2 од 

16.10.2018 година, и 

- Студиска програма Финансии - Решение за акредитација бр. 1409-376/3 од 

16.10.2018 година. 

Со завршувањето на II /втор/ циклус студии, студентот се стекнува со звање 

магистер по економски науки, од областа на финансии, бизнис менаџмент, маркетинг или 

од областа на здравствен и фармацевтски менаџмент. 
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Студиските програми на Факултетот за економски науки беа организирани според 

Европскиот кредит - трансфер систем, што значи дека секој студент се оценува со број на 

кредити. За секој наставен предмет студентот може да добие максимум 100 поени, од кои 

10 за присуство на предавања организирани во текот на академската година, 10 поени за 

активно учество во текот на наставата и 20 поени за изработени и презентирани семинарски 

задачи/трудови, како и 60 поени за успешно положени колоквиуми (2 колоквиуми по 30 

поени). Кредитите се доделуваат на студентот, откако ќе ги исполни условите за полагање 

и успешно ќе го положи соодветниот испит. 

Во поглед на изведување на наставата, наставниот и соработничкиот кадар ги 

одржуваа часовите навремено и редовно, а присуството на студентите на настава и вежби 

беше задолжително. 
 

Во академската 2020/2021 година, на Факултетот за економски науки се запишаа: 

 I /прв/ циклус студии, I /прва/ година – вкупно 17 студенти, од кои: 

1. насока: Маркетинг – нема упис на нови студенти; 

2. насока: Бизнис менаџмент -  11 студенти; 

3. насока: Финансии – 6 студенти. 
 

 I /прв/ циклус студии, II /втора/ година – вкупно 10 студенти, од кои: 

1. насока: Маркетинг  - 2 студенти; 

2. насока: Бизнис менаџмент - 7 студенти; 

3. насока: Финансии - 1 студент. 
 

 I /прв/ циклус студии, III /трета/ година – вкупно 10 студенти, од кои: 

1. насока: Маркетинг - 4 студенти; 

2. насока: Финансии - 2 студенти; 

3. насока: Бизнис менаџмент - 4 студенти. 
 

 I /прв/ циклус студии, IV /четврта/ година – вкупно 15 студенти, од кои: 

1. насока: Маркетинг - 6 студенти; 

2. насока: Бизнис менаџмент - 6 студенти; 

3. насока: Финансии - 3 студенти. 
 

 II /втор/ циклус студии (4+1), I /прва/ година– вкупно 14 студенти, од кои: 

  1. насока: Маркетинг - 1 студент; 

2. насока: Финансии - 3 студенти; 

3. насока: Бизнис менаџмент - 4 студенти; 

4. насока: Здравствен и фармацевтски менаџмент - 6 студенти. 

На крајот на академската 2020/2021 година дипломираа 5 и магистрираа 3 студенти. 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН 
 

Наставата на Факултетот се реализираше според акредитираната наставна програма 

од 2018 година, и се одвиваше според распоредот по предмети поделена за сите професори 

и асистенти кои професионално ја спроведоа во форма на предавање и вежби. 

Сите наставници и асистенти  имаат распоред на предмети и број на часови во текот 

на годината, во зимскиот и летниот семестар. Во предметната академска година, наставата 

за прв циклус се одвиваше по студиската програма на четиригодишни студии, а наставата 
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за втор циклус во програмата 3+2 и 4+1 по принципот на консултации. Наставата се 

одвиваше онлајн, а во најголемиот дел работата се спроведуваше од дома. 

Во учебната 2020/2021 година се изведуваше настава во прва, втора, трета и четврта 

година, (од циклусот запишани студенти од четиригодишната програма), и втор циклус на 

студии, (според модулот 4+1 и 3+2).  

Студиските програми на Факултетот за арт и дизајн беа организирани според 

Европскиот кредит-трансфер систем, што значи дека секој студент се оценува со број на 

кредити. За секој наставен предмет студентот може да добие максимум 100 поени.  

За стручно-уметничките предмети: 60 за успешно положени колоквиуми (2 

колоквиуми по 30 поени со изработка на вежби, домашни задачи, колоквиумски 

тест/колоквиумска задача), 20 за присуство на предавања и вежби организирани во текот на 

семестарот, 10 за активности, и 10 за самостоен креативен израз. 

За теориските предмети: 60 за успешно положени колоквиуми (2 колоквиуми по 30 

поени со колоквиумски тест/колоквиумска задача), 20 за присуство на предавања и вежби 

организирани во текот на семестарот, 20 за изработка на стручен труд + презентација. 
 

Прв циклус на студии 

Во академската 2020/21 година, тековно во сите четири години на I /прв/ циклус 

студии на факултетот за арт и дизајн студираа вкупно 67 студенти од кои одделно студираа 

во: 

Прва година – 14 студенти; 

Втора година – 14 студенти; 

Трета година – 14 студенти; 

Четврта година – 25 студенти. 
 

Модули-прва година: 

 Графички дизајн, вкупно: 10 студенти; 

 Дизајн на ентериер, вкупно: 2 студенти; 

 Моден дизајн-вкупно: 2 студенти. 
 

Модули-втора година: 

Графички дизајн, вкупно: 10 студенти; 

Дизајн на ентериер, вкупно: 1 студент; 

 Моден дизајн, вкупно: 3 студенти. 
 

Модули-трета година: 

Графички дизајн, вкупно: 8 студенти; 

Дизајн на ентериер, вкупно: 3 студенти; 

 Моден дизајн-вкупно: 3 студенти. 
 

Модули-четврта година: 

Графички, вкупно: 12 студенти;  

Дизајн на ентериер, вкупно: 8 студенти; 

 Моден дизајн, вкупно: 5 студенти. 
 

Академската 2020/2021 година започна на 1 октомври 2020 година и траеше до 30 

септември 2021 година. Наставата за прв циклус студии започна на 5. 10. 2020 година и се 
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реализираше во два семестра. Првиот (зимски) семестар траеше од 1. 10. 2019 до 15. 1. 

2021, а вториот (летен) семестар од 15. 2. 2021 до 30. 9. 2021.  
 

 

Втор циклус на студии 

Во академската 2020/21 година, на II /втор/ циклус студии на Факултетот за арт и 

дизајн тековно студираа 4 студенти на модул 4+1 Графички/Моден/Ентериер дизајн, и 1 

студент на модул 3+2 Дизајн на ентериер, 5 година на студии. Дел од студентите што ги 

имаат ислушано предметите во претходните академски години работат на своите 

магистерски трудови. Дел од студентите беа ангажирани како демонстратори на првиот 

циклус студии.  
 

Дипломирани студенти 

Број на дипломирани студенти: 5 

1. Тамара Масовска, предмет Визуелни комуникации, ментор проф. д-р Гордана 

Вренцоска; 

2. Беттина Алили, предмет Колекција 2, ментор проф. д-р Јана Манева-Чупоска; 

3. Виктор Бранѓолица, предмет Дизајн на плакат, ментор проф. д-р Гордана Вренцоска; 

4. Сара Романов, предмет Графички дизајн 1, ментор проф. д-р Гордана Вренцоска; 

5. Ивона Бојческа, предмет Ентериер дизајн 1, ментор проф. м-р Зоран Ѓурески. 
 

Број на магистрирани студенти: 2 

1. Душица Симовска, 4+1 насока Графички дизајн, ментор проф. д-р Гордана Вренцоска; 

2. Емилија Хорват, 4+1 насока Графички дизајн, ментор проф. д-р Гордана Вренцоска. 
 

Гостување на афирмирани уметници и стручњаци од практиката 

Во изминатите години на Факултетот за арт и дизајн гостуваа поголем број 

истакнати професионалци од областа на уметноста и дизајнот, кои имаа свои предавања во 

рамки на клиничката настава, но и надвор од неа. Според членот 181 од Законот за високо 

образование (8. 5. 2018) афирмираните научници, уметници и стручњаци, по покана, можат 

да изведуваат настава за одделни делови од наставен предмет. Во академската 2020/21 

година беа планирани неколку гостувања за сите студенти за летниот семестар, но заради 

прекинот на физичкото изведување на наставата, т.е. неможноста за одржување на настани 

со поголема група на луѓе, овие гостувања беа откажани.  

Беа спроведени две гостувања по предмети на онлајн предавањата.  

- Гостување на уметникот Ѓорѓе Јовановиќ, предмет Цртање, проф. д-р Јана Манева- 

Чупоска; 

- Гостување на кустос од МСУ Марика Бочварова-Плавевска, предмет Сликање, 

проф. д-р Јана Манева-Чупоска. 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА СТОМАТОЛОГИЈА 
 

Студиската програма на Факултетот за стоматологија се спроведува во согласност 

со Законот за високо образование, Универзитетскиот статут и Правилниците. 

Акредитираната студиска програма, интегрирани академски студии на I /прв/ и II 

/втор/ циклус студии на Факултетот за стоматологија во состав на Европски универзитет 

Скопје, е со траење од 10 /десет/ семестри, а вреднувана со вкупно 300 ЕКТС бода, односно 

секој семестар е вреднуван со 30 ЕКТС бода. 
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Студиска програма Забни техничари I /прв/ циклус стручни студии при Факултетот 

за стоматологија е во траење од 6 /шест/ семестри, а вреднувана со вкупно 180 ЕКТС бода, 

односно секој семестар е вреднуван со 30 ЕКТС бода. 

Уписот на студенти на Факултетот за стоматологија и Стручните студии на I /прв/ 

циклус Забни техничари се врши по претходно објавен Конкурс за упис, во кој детално се 

прецизирани условите и роковите за запишување на студенти. 

Во академската 2020/2021 година, на Факултетот за стоматологија се запишаа 

вкупно 137 студенти од кои: 108 на Факултетот за стоматологија и 29 на Стручните студии 

на I /прв/ циклус за забни техничари. 
 

Прегледот на запишани студенти по години е: 

1. Во прва година - 6 македонски и 6 странски студенти, или вкупно 12 

студенти; 

2. Во втора  година - 25 македонски и 6 странски студенти, или вкупно 31 

студент; 

3. Во трета година – 18 студенти; 

4. Во четврта  година - 23 студенти; 

5. Во петта  година - 24 студенти. 
 

Стручни студии на I /прв/ циклус Забни техничари на Факултетот за 

стоматологија се запишаа: 

1. Во прва година - 9 студенти; 

2. Во втора година - 13 студенти; 

3. Во трета година - 7 студенти. 
 

Наставата се реализира низ разни облици на активна, интерактивна настава 

(теоретска настава, практична настава која се обавува на модели и eкспериментални 

животни, семинарски трудови, проектни задачи, есеи, дискусии и др. ) и клиничка настава 

на пациенти. 

Оценувањето на студентите е според Европскиот кредит-трансфер систем. За да се 

овозможи оптимално правилно вреднување на студентот, воведена е редовна евиденција на 

секој наставен час и континуирано оценување според правилникот за оценување.  

Според Правилникот за оценување за предметите кои немаат претклиничка или 

клиничка апликативна практична настава, студентот може да добие најмногу до 20 поени за 

редовност и активност на предавањата организирани во текот на академската година, 

најмногу до 10 поени за изработен стручен труд, најмногу до 10 поени за презентација на 

изработениот стручен труд и од најмалку 36 до најмногу 60 поени за успешно положени  

два колоквиума. 

За предметите кои по својата програма имаат задолжителна претклиничка или 

клиничка апликативна практична настава, студентот може да добие најмногу до 12 поени за 

присуство на предавањата организирани во текот на академската година, најмногу до 3 

поени за активност, од најмалку 12 до најмногу 20 поени за теоретска подготвеност и 

спремност за практичната настава и успешност во изработување на сите фази на 

изработките предвидени со програмата за практична настава. Теоретската подготвеност се 
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оценува со најмалку 27 до најмногу 45 поени за успешно положени тестови на два 

колоквиума и завршен испит до 20 поени. 

Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за стоматологија, во состав на 

Европски универзитет Скопје, утврдено е за одредени предмети од предметната студиска 

програма, да се полага завршен испит. 

Завршен испит е истовремено практичен и устен испит кој има за цел да му даде 

можност на наставникот да го оцени вкупното ниво на знаење со кое се стекнал студентот, 

во однос на: теoретска подготвеност, стручна компетентност, мануелна вештина, 

професионалност, комуникативност и др. Завршниот испит го спроведува наставникот. 

Кредитите за овие предмети се доделуваат откако студентот успешно ќе го  положи 

завршниот испит. 

Во академската 2020/2021 година, на Факултетот за стоматологија дипломираа 

вкупно 49 студенти, a додека пак на Стручните студии на I /прв/ циклус Забни техничари 8 

студенти. 

 
 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА 
 

Наставата на Факултетот за детективи и криминалистика подразбира успешно 

реализирање на наставната програма во академската 2020/2021 година, која е претходно 

акредитирана од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование 

и согласно Решението за почеток со работа, донесено од страна на Министерството за 

образование и наука на Република Македонија.  

Наставата на I /прв/ и II /втор/ циклус студии се одвиваше во согласност со усвоен 

распоред за предавања и вежби (по семестри) од страна на Наставно-научниот совет на 

Факултетот за детективи и криминалистика. 

Сите наставници и асистенти имаа распоред на предмети и број на часови во текот 

на академската година, во зимскиот и летниот семестар. Во предметната академска година 

наставата се одвиваше на една студиска програма четиригодишни студии и една студиска 

програма на едногодишни студии.  

Наставата се одвиваше со физичко присуство во просториите на Универзитетот, а во 

одредени случаи, истата се одржуваше on-line преку соодветна платформа. Факултетот за 

детективи и криминалистика ги користеше предавалните: 225 Б и 226. 

Во академската 2020/2021 година се изведуваше настава во прва, втора, трета и 

четврта година (од циклусот запишани студенти од четири годишната програма) и настава 

од втор циклус на студии, според  модулот 4+1. 

Организацијата и спроведувањето на наставата на Факултетот за детективи и 

криминалистика во академската 2020/2021 година се одвиваше според Глобалниот 

календар на активности. 

 Во академската 2020/2021 тековно во сите четири години на I /прв/ циклус студии на 

Факултетот за детективи и криминалистика студираа вкупно 115 студенти, од кои: 
 

1. прва година, вкупно: 31 студент; 

2. втора година, вкупно: 24 студенти; 

3. трета година, вкупно: 32 студенти; 

4. четврта година, вкупно: 28 студенти. 
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Во рамките на секој семестар, за студентите од I /прв/ циклус студии, се спроведоа по 

два колоквиума. За нив во текот на учебната година се реализираа и 9 испитни сесии. 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ 
 

Наставата на Факултетот за правни науки се планираше во согласност со 

предвидената наставна програма. Во академската 2020/2021 година, во функција беше само 

насоката Правни студии, на I /прв/ циклус (трета година).  

 Во академската 2020/2021 година, Факултетот за правни науки, не вршеше упис на 

нови студенти на I /прв/ и  II /втор/ циклус студии. Уписот се однесуваше единствено на 

студенти кои се запишаа во III /трета/ студиска година, како и трансферите на студенти кои 

беа направени во активната студиска година. Студиската програма на Факултетот за правни 

науки е креирана според Болоњските стандарди за организирање на високообразовниот 

процес по моделот 3+2 согласно со определбите на ЕКТС. Целта е да овозможи 

двостепеност на наставата; воведување на семестрална настава и кредитен систем; 

афирмација на практичната работа со студентите; континуирано оценување; повеќе 

испитни сесии и колоквиуми и слично. Сите предлози во врска со студиската програма и 

предметните програми се понудени според предвидените нивоа на студирање (три години 

општи студии, а потоа предвидени насоки во рамките на двете последователни години). 

 Согласно со Болоњската декларација и ЕКТС, наставата се одвиваше според 

задолжителни и изборни предмети кои имаат свои кодови, распоредени се по семестри и 

степен на оптовареност и секој од нив носи определен број кредити: за еден семестар 30 

кредити, за цела учебна година 60 кредити, што значи дека трите години завршуваат со 180 

кредити, а за петте години потребни се 300 кредити.  

 Студентите посетуваа соодветни институции од правосудниот систем, а беше 

организирана и изведувана и задолжителна практична настава (применета програма) по 

одделни предмети. За практичната работа се добиваат одреден број кредити. 

Проверка на знаењето на студентите по наставниот предмет се вршеше 

континуирано во текот на академската година. При формирањето на конечната оцена, 

предвид се земаа следните елементи и во сооднос како што следува: 

Присуство на настава До 10% (бода) 

Учество во настава До 10% 

Изработка на стручен труд До 20% 

Прв колоквиум До 30% 

Втор колоквиум До 30% 

Вкупно Макс. 100% (бода) 
 

 Завршното оценување на студентите, според Законот за високо образование се 

изразуваше со оценка од 5 (пет) до 10 (десет) како што следува подолу: 

Од 91 до 100 бода Оценка 10 

Од 81 до 90 бода Оценка 9 

Од 71 до 80 бода Оценка 8 

Од 61 до 70 бода Оценка 7 

Од 51 до 60 бода Оценка 6 

Под 51 бод  Оценка 5 
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Потребните кредити се стекнуваат со положениот испит. 

Испитите се полагаа писмено преку тестови и други облици на проверка на 

знаењата.  

Завршното оценување беше извршено во месец февруари и јуни. Месец септември 

беше дополнителен термин за студентите кои не постигнале позитивни резултати во 

претходниот период. За вонредните студенти беа определуваат фиксни термини за испити 

во месец февруари, јуни и септември. 

За секој студент, согласно позитивните законски прописи, се води педагошка 

евиденција и документација. Носителот на програмата е должен да води евиденција за 

текот на реализацијата на програмата, реализираните активности од страна на студентот и 

постигнатиот успех. 

Во рамки на извештајниот период, на Факултетот за правни науки студиите ги 

завршиле: 

- со три годишни студии, звање правник, завршиле 23 студенти; 

- магистрирале  5 студенти.  

 
 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА 
 

Уписот на студенти на Факултетот за информатика во оваа учебна година се изврши 

по претходно објавен конкурс за упис. Во конкурсот беа детаљно прецизирани условите и 

роковите за запишување студенти. Кандидатите за упис на Факултетот за информатика беа 

со завршено средно училиште во траење од четири години.  

Академската година започна на 1 октомври 2020 година, и траеше до 30 септември 

2021 година. Студентите следеа настава на I /прв/ циклус студии. Наставата за првиот 

циклус студии започна на 1 октомври и се реализираше во два семестри. Наставата за 

првиот (зимски) семестар траеше од 1 октомври 2020 до 15 јануари 2021 година, а за 

вториот (летен) семестар од 15 февруари 2020 година до 31 мај 2021 година. Во рамките на 

секој семестар, за студентите од првиот циклус студии се спроведоа по два колоквиума, по 

секој предмет. Во текот на учебната година беа реализирани 8 испитни сесии. Настава за 

втор циклус студии немаше, имаше само студенти кои ги довршуваа своите магистерски 

тези. 

Студиската програма на Факултетот за информатика беше организирана според 

Европскиот кредит-трансфер систем, што значи дека студентот за секој положен предмет 

добива одреден број кредити. За секој предмет студентот може да добие максимум 100 

поени, од кои 10 за присуство на предавањата организирани во текот на академската 

година, 30 за активно учество и изработени семинарски задачи, и 60 за успешно положени 

тестови (т.е. 2 колоквиуми по 30 поени). Кредитите се доделуваат на студентот откако ќе ги 

исполни условите за полагање и успешно ќе го положи соодветниот испит. 

Во поглед на изведување на наставата може да се каже дека наставниците и 

асистентите ги одржуваа часовите навремено и редовно при што присуството на студентите 

беше задолжително. 

Бројот на запишани студенти на додипломски студии на Европски универзитет 

Скопје во учебната 2020/2021 година, изнесуваше: 

- Вкупно: 508 студенти. 
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Бројот на запишани студенти на Европски универзитет Скопје, во учебната 

2020/2021 година, според пол е: 

- Машки студенти: 265 студенти; 

- Женски студенти: 243 студенти. 
 

Вкупниот број на запишани студенти на Европски универзитет Скопје во 

академската 2020/2021 година, според годината на студирање, е следниот: 

- Во I година: 68 студенти; 

- Во II година: 107 студенти; 

- Во III година: 207 студенти; 

- Во IV година: 86 студенти; 

- Во V година: 40 студенти. 
 

Бројот на новозапишани студенти на Факултетот за информатика во академската 

2020/2021 година, изнесуваше: 

- На I /прв/ циклус - 15 студенти; 

- На II  /втор/ циклус -  нема упис на студенти. 
 

Бројот на запишани студенти на додипломски студии на Факултетот за информатика 

во академската 2020/2021 година, изнесуваше: 

- Вкупно: 51 студент. 
 

Бројот на запишани студенти на Факултетот за информатика во академската 

2020/2021 година, според пол е: 

- Машки студенти: 13; 

- Женски студенти: 38.  
 

Вкупниот број на запишани студенти на Факултетот за информатика во академската 

2020/2021 година, според годината на студирање, е следниот: 

- Во I година: 7 студенти; 

- Во II година: 16 студенти; 

- Во III година: 18 студенти; 

- Во IV година: 10 студенти. 
 

Во текот на академската 2020/2021 година на Факултетот за информатика имаше: 

 Дипломирани студенти: 14; 

 Магистрирани студенти: 2. 
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2.5. НАСТАВЕН КАДАР  
 

За изведување на наставата на Факултетот за економски науки е ангажиран 

следниот наставен и соработнички кадар: редовен професор д-р Александра Станковска; 

редовен професор д-р Билјана Андреска-Богдановска; вонреден професор д-р Елизабета 

Стамевска; вонреден професор д-р Зоран Јолевски; доцент д-р Анита Шешо; доцент д-р 

Зоран Крстевски; виш лектор м-р Марија Драговиќ; асистент м-р Тања Крстева;  асистент 

м-р Стефанија Симеонова; асистент м-р Верица Стојановска; асистент м-р Сања Антиќ и 

асистент м-р Сања Павлова. 
 

За изведување  на наставата на Факултетот за арт и дизајн е ангажиран следниот 

наставен и соработнички кадар: редовен професор д-р Јана Манева-Чупоска; редовен 

професор д-р Гордана Вренцоска; вонреден професор м-р Зоран Ѓурески; вонреден 

професор м-р Маја Ѓуреска; доцент м-р Благојче Наумоски; доцент м-р Иван Дургутовски; 

насловен вонреден професор д-р Иванка Апостолова; насловен вонреден професор м-р 

Христијан Санев; насловен доцент м-р Страхил Петровски; насловен доцент м-р Елена 

Филиповска; асистент м-р Ангелина Спирковска-Муковска; асистент м-р Никола 

Узуновски; уметнички соработник Елена Макаровска и демонстратор Ветон Арифи.  
 

За изведување на наставата на Факултетот за стоматологија е ангажиран следниот 

наставен и соработнички кадар: редовен професор д-р Владо Ванковски; вонреден 

професор д-р Енис Реџеп; вонреден професор д-р Маја Поп Стефанова-Трпоска; вонреден 

професор д-р Вера Стојановска; доцент д-р Снежана Ивиќ-Колевска; доцент д-р Ана 

Белазелковска Грежловска; доцент д-р Катерина Василева-Гешоска; доцент д-р Емилија 

Костадиновска; доцент д-р Снежана Димитроска; доцент д-р Соња Вујасин; доцент д-р 

Мимоза Стаменковска; насловен вонреден професор д-р Јасмина Јовчевска-Мечевска; 

насловен вонреден професор д-р Силвана Марковска-Симовска; насловен вонреден 

професор д-р Галина Димитроска; насловен вонреден професор д-р Роза Крстевска; 

насловен вонреден професор д-р Влатко Цветановски; насловен доцент д-р Митко 

Ивановски; насловен доцент д-р Александар Сандевски; асистент м-р Борче Петковски; 

асистент м-р Атанас Павлески; асистент д-р Јордан Ѓурески; асистент м-р Владимир 

Бојаџиев и стручен соработник м-р Дијана Јошева.  
 

За изведување  на наставата на Факултетот за детективи и криминалистика е 

ангажиран следниот наставен и соработнички кадар: вонреден професор д-р Љупчо 

Сотироски; вонреден професор д-р Марјан Богданоски; доцент д-р Александар Нацев; 

насловен доцент д-р Елена Соклевска-Илиевски; асистент м-р Виолета Паунковска и 

асистент м-р Александар Трајковски. 
 

За изведување  на наставата на Факултетот за правни науки е ангажиран следниот 

наставен и соработнички кадар: вонреден професор д-р Ѓорги Сламков; доцент д-р Марјан 

Габеров и асистент м-р Ебру Ибиш. 
 

За изведување  на наставата на Факултетот за информатика е ангажиран следниот 

наставен и соработнички кадар: вонреден професор д-р Александра Андреска-Саревска; 

доцент д-р Анис Сефиданоски; доцент д-р Игор Лазов; насловен вонреден професор д-р 

Јован Пехчевски; насловен доцент д-р Владимир Николиќ; визитинг професор д-р Лидија 
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Горачинова - Илиева; визитинг професор д-р Билјана Стојчевска; визитинг професор д-р 

Ана Секуловска-Јовковска; визитинг професор  д-р Југослав Ачкоски; визитинг професор 

д-р Митко Богдановски; доц. д-р Димитар Богатинов - визитинг професор и асистент м-р 

Здравко Цветковски. 

 

 

2.6. ПОКРИЕНОСТ НА НАСТАВАТА ПО ФАКУЛТЕТИ  

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ 

  НАСТАВНИЧКИ И СОРАБОТНИЧКИ КАДАР 

Во академската 2020/2021 година на Факултетот за економски науки беа ангажирани 

следните професори и соработници: 

 

Наставнички кадар за 2020/2021 година 

Име и презиме Наставно-научно звање 

Наставници во редовен работен однос 

  

Д-р Александра Станковска Редовен професор 

Д-р Билјана Андреска-Богдановска Редовен професор 

Д-р Елизабета Стамевска Вонреден професор 

Д-р Зоран Јолевски Вонреден професор 

Д-р Анита Шешо Доцент 

Д-р Зоран Крстевски Доцент 

М-р Марија Драговиќ Виш лектор 

Наставници избрани во насловно звање  

  

Наставници кои предаваат на ФЕН, од други факултети при ЕУ Скопје 

  

Д-р Љупчо Сотировски Редовен професор 

Д-р Александра Андреска-Саревска Вонреден професор 

Д-р Ѓорги Сламков Вонреден професор 

Д-р Александар Нацев Доцент 

Д-р Игор Лазов Доцент 

 

Соработнички кадар за 2020/2021година 

Име и презиме Наставно-научно звање 

Соработници во редовен работен однос 

М-р Тања Крстева Асистент 

М-р Стефанија Симеонова Асистент 

М-р Сања Павлова Асистент 

М-р Сања Антиќ  Асистент 
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Распределба на предмети по професори и асистенти на Факултетот за економски 

науки за академската 2020/2021 година 
 

 Прв циклус Втор циклус  4+1 

Професор д-р Александра 

Станковска 

 

Асс. м-р Стефанија 

Симеонова 

1. Монетарна економија 

2. Финансиски менаџмент 

3. Финансиски пазари и 

институции 

4. Политика на пласмани 

5. Статистика за бизнис 

 

1. Корпоративни финансии 

2. Кредитна политика 

3. Инвестиционен менаџмент 

4. Инвестиционен менаџмент (ЗМ) 

5. Економика и организација на 

здравствени и фармацевтски 

институции 

 

 Прв циклус Втор циклус  4+1 

Професор д-р Елизабета 

Стамевска 

 

Асс. м-р Сања Павлова 

 

Асс. м-р Сања Антиќ 

1 Менаџмент 

2. Менаџмент на човечки 

ресурси 

3. Меѓународен 

стратегиски менаџмент 

4. Менаџмент и мотивација 

 

1. Менаџмент на човечки 

потенцијали 

2. Менаџмент и мотивација 

3. Корпоративно управување 

4. Деловно планирање 

5. Менаџмент на мал бизнис 

6. Маркетинг менаџмент на мали 

претпријатија 

 

 

 Прв циклус Втор циклус 4+1 

Професор д-р Зоран 

Јолевски 

 

Асс. м-р Стефанија 

Симеонова 

1. Меѓународна трговија 

2. Меѓународни финансии 

3. Јавни финансии 

4. Економска мисла и 

развој 

5. Даночен менаџмент 

6. Математика за бизнис 

1.Осигурување 

2. Монетарна политика и фискална 

политика на ЕУ 

3. Менаџмент со набавки во ЗФИО 

 

 Прв циклус Втор циклус 4+1 

Професор д-р Билјана 

Андреска Богдановска 

 

Асс. м-р Сања Павлова 

1.Маркетинг 

2. Однесување на 

потрошувачи 

3. Бренд менаџмент 

4. Управување со производ 

1. Стратегиски маркетинг 

2. Маркетинг истражување 

3.Маркетинг на услуги 

 

 

 Прв циклус Втор циклус 4+1 

Доц. д-р Анита Шешо 

1. Основи на економија 

2. Анализа на финансиски 

извештаи 

3. Банкарски 

сметководствен систем 

4. Основи на 

сметководство 

5. Финансиско 

сметководство 

1.Анализа на финансиски извештаи 

2. Меѓународни сметководствени 

системи 

3. Корпоративно финансиско 

известување 
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 Прв циклус Втор циклус 4+1 

Доцент д-р Зоран 

Крстевски 

 

Асс. м-р Тања Крстева 

1. Деловна етика 

2. Деловно комуницирање 

3. Деловно планирање 

4. Управување со промени 

5. Организациско 

однесување 

1. Деловна етика 

2. Организациско однесување 

3. Теорија на одлучување 

 

 

 Прв циклус Втор циклус 4+1 

Виш лектор м-р Марија 

Драговиќ 
Англиски јазик 1. Англиски јазик 

 

 

Други ангажирани 

професори 
Прв циклус Втор циклус 4+1 

Професор д-р Љупчо 

Сотировски 
 1.Глобализација 

Проф. д-р Ѓорги Сламков  
1. Право на интелектуална 

сопственост 

Доц. д-р Александар Нацев  1.Заштита на тајни податоци 

Професор д-р Александра 

Андреска-Саревска 

1. Менаџерска економија 

2. Маркетинг менаџмент 

3. Меѓународен менаџмент 

4. Менаџмент на мал 

бизнис 

5. Е-бизнис 

1. Е-бизнис 

2. Менаџмент на трошоци во ЗФОИ 

3. Претприемачки маркетинг 

менаџмент 

4. Маркетинг менаџмент на набавки 

5. Меѓународен маркетинг 

6. Маркетинг менаџмент 

7. Директен маркетинг 

8. Маркетинг во ЗФИ 

Доц. д-р Игор Лазов  
1. Менаџмент информациони 

системи во ЗФИ 

 

 Наставничкиот кадар од Факултетот за економски науки одржуваше настава по одреден 

број предмети и на другите факултети при Европски универзитет Скопје.  

 Во табелата се прикажани факултетите, предметите и наставниците што ги реализираа 

предметите:   

 

Факултет за детективи и криминалистика, Факултет за стоматологија 

 Прв циклус Втор циклус 4+1 

Виш лектор м-р Марија 

Драговиќ 
Англиски јазик / 

 

 

Факултет за детективи и криминалистика 

 Прв циклус Втор циклус 4+1 

Доц. д-р Анита Шешо Основи на економија  / 
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 ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН 

 

РАСПОРЕД ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА НАСТАВЕН КАДАР СО ПРЕДМЕТИ ПО 

СЕМЕСТАР НА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН ВО 

АКАДЕМСКАТА 2020/2021 година 

Наставник Предмет Семестар Број на часови неделно 

 

Проф. д-р Јана 

Манева- 

Чупоска 

 

 

Цртање 

Техники на цртање 

Модна илустрација 

Сликање 

Техники на сликање 

Колекција 2 

Дизајн анализа 

Моден дизајн 2 

 

1 (зимски) 

2 (летен) 

3 (зимски) 

3 (зимски) 

4 (летен) 

6 (летен) 

7 (зимски) 

8 (летен) 

 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

 8 предмети  Зимски: 7 Летен:  8 

 

Проф. д-р 

Гордана 

Вренцоска 

 

 

 

 

 

 

Методологија на 

дизајнирање 

Основи на моден дизајн 

Ликовно обликување 

Графичка илустрација 

Визуелни комуникации 

Дизајн на плакат 

Графички дизајн 1 

Дизајн концепт 

 

1 (зимски) 

1 (зимски) 

2 (летен) 

3 (зимски) 

4 (летен) 

4 (летен) 

7 (зимски) 

8 (летен) 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 8 предмети  Зимски:   8 Летен:  8 

 

Проф. м-р Зоран 

Ѓурески 

 

 

 

 

 

 

 

Основи на проектирање 1 

Основи на проектирање 2 

Проектирање на ентериер 

3Д Дизајн 

Индустриски дизајн 1 

Илуминација на ентериер 

Ентериер дизајн 1 

Ентериер дизајн 2  

 

1 (зимски) 

2 (летен) 

3 (зимски) 

4 (летен) 

5 (зимски) 

6 (летен) 

7 (зимски) 

8 (летен) 

 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

 

 8 предмети  Зимски:   8 Летен: 7 

 

Проф. м-р Маја 

Ѓуреска 

 

 

 

 

 

Вежби: 

 

Моделирање и кроење 

Техники на шиење 

Дизајн проект 

Колекција 1 

Индустриски дизајн 2 

Моден дизајн 1 

 

Техники на шиење 

 

 

2 (летен) 

4 (летен) 

5 (зимски) 

5 (зимски) 

6 (летен) 

7 (зимски) 

 

4 (летен) 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

4 

 

 6 предмети +1 за вежби  Зимски:  6 Летен:  6+4 
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Доц. м-р 

Благојче 

Наумоски 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компјутерско дизајнирање 

Основи на графички дизајн 

Основи на типографија 

Моделирање 

Современ дизајн 

Традиција и дизајн 

Сценографија 

Графички дизајн 2 

 

1 (зимски) 

1 (зимски) 

2 (летен) 

3 (зимски) 

6 (летен) 

7 (зимски) 

8 (летен) 

8 (летен) 

 

 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

 

 8 предмети   Зимски:  7 Летен:  8 

 

Доц. м-р Иван 

Дургутовски 

Доцент 

 

 

Вежби: 

 

 

Фотографија 

Дизајн на книга 

Мултимедија 

Дизајн на печатени 

медиуми 

Дизајн на книга 

Дизајн на печатени 

медиуми 

Графички дизајн 1 

Графички дизајн 2 

 

5 (зимски) 

5 (зимски) 

6 (летен) 

6 (летен) 

 

5 (зимски) 

6 (летен) 

7 (зимски) 

8 (летен) 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

4 

2 

2 

 4 предмети + 4 за вежби  Зимски:   

4+4 

Летен: 4+6 

 

Проф. д-р 

Иванка 

Апостолова 

Насловен 

вонреден 

професор 

 

Историја на уметност 

Историја на дизајн 

 

 

 

2 (летен) 

3 (зимски) 

 

 

2 

2 

 

 2 предмета  Зимски:   2 Летен: 2 

 

Доц. м-р Елена 

Филиповска 

Насловен доцент 

 

Дизајн на ентериер 

Дизајн на мебел 

 

 

4 (летен) 

5 (зимски) 

 

 

2 

2 

 

 2 предмета  Зимски:   2 Летен: 2 

 

Доц. м-р 

Страхил 

Петровски 

Насловен доцент 

 

 

Мултимедија 1 

Фотографија 1 

 

7 (зимски) 

8 (летен) 

 

 

2 

2 

 2 предмета  Зимски:   2 Летен: 2 
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РАСПОРЕД ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА НАСТАВЕН КАДАР СО ПРЕДМЕТИ ПО 

СЕМЕСТАР НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ (МОДУЛ 4+1) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА 

АРТ И ДИЗАЈН ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 година 

 

Наставник Предмет Семестар Број на часови неделно 

 

Проф. д-р Јана 

Манева-Чупоска 

 

 

Моден дизајн Б 

 

10 

 

2 

   Зимски:  / Летен: 2 

 

Проф. д-р 

Гордана 

Вренцоска 

 

 

Графички дизајн А 

Методологија на 

истражување 

 

9 

10 

 

2 

2 

   Зимски:  2 Летен:  2 

 

Проф. м-р Зоран 

Ѓурески 

 

Индустриски дизајн 

Ентериер дизајн А 

 

9 

9 

 

 

2 

2 

 

   Зимски:   4 Летен:  / 

 

Вон. проф. м-р 

Маја Ѓуреска 

 

 

Моден дизајн А 

 

9 

 

2 

 

   Зимски:   2 Летен:  / 

 

Вон. проф.  

д-р Иванка 

Апостолова 

Насловен 

вонреден 

професор 

 

Современа уметност 

 

 

9 

 

 

2 

 

   Зимски:   2 Летен: / 

 

Доц. м-р Иван 

Дургутовски 

Насловен доцент 

 

 

Фотографија 

Графички дизајн Б 

 

 

9 

10 

 

 

2 

2 

 

   Зимски:   2 Летен:  2 

 

Доц. м-р Елена 

Филиповска 

Насловен доцент 

 

 

Ентериер дизајн Б 

 

10 

 

2 

   Зимски:   / Летен:  2 
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РАСПОРЕД ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА НАСТАВЕН КАДАР СО ПРЕДМЕТИ ПО 

СЕМЕСТАР НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ (МОДУЛ 3+2) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА 

АРТ И ДИЗАЈН ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 

4 година – насока Ентериер  

 

5 година – насока Ентериер дизајн 

Наставник Предмет Семестар Број на часови неделно 

 

Проф. м-р Маја 

Ѓуреска 

 

 

Дизајн синтеза 

 

 

9 

 

 

2 

 

   Зимски: 2 Летен:  / 

 

Проф. м-р 

Христијан Санев 

 

 

Методологија на 

истражување 

 

 

10 

 

 

2 

 

   Зимски:   / Летен:  2 

 

Доц. м-р Зоран 

Ѓурески 

 

 

Индустриски дизајн 

 

 

9 

 

 

2 

 

   Зимски:   2 Летен:  2 

 

Доц. м-р 

Благојче 

Наумоски 

 

 

Сценографија 

 

 

9 

 

 

2 

 

   Зимски:   2 Летен:  / 

 

Доц. м-р Елена 

Филиповска 

Насловен доцент 

 

 

Ентериер дизајн 3 

Ентериер дизајн 4 

 

 

9 

10 

 

2 

2 

   Зимски:   2 Летен: 2 

 

 

РАСПОРЕД ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА СОРАБОТНИЧКИ КАДАР СО ПРЕДМЕТИ ВО 

СЕМЕСТАР НА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН ВО 

АКАДЕМСКАТА 2019/2020 

4-годишни студии 

 

Стручен 

соработник 

Предмет Семестар Број на часови неделно 

 

Елена 

Макаровска 

Уметнички 

дизајнер 

 

Методологија на дизајнирање 

Основи на моден дизајн 

Моделирање и кроење 

Индустриски дизајн 1 

Дизајн проект 

Колекција  1 

Современ дизајн  

 

1 (зимски) 

1 (зимски) 

2 (летен) 

5 (зимски) 

5 (зимски) 

5 (зимски) 

6 (летен) 

 

4 

2 

4 

2 

2 

4 

2 
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Индустриски дизајн 2 

Дизајн анализа 

Традиција и дизајн 

Моден дизајн 1 

Фотографија 1 

Дизајн концепт 

6 (летен) 

7 (зимски) 

7 (зимски) 

7 (зимски) 

8 (летен) 

8 (летен) 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

 Предмети: 13   Зимски:   22 Летен:  14 

 

Демонстратор Предмет Семестар Број на часови неделно 

 

Ветон Арифи 

Дизајн 

 

Компјутерско дизајнирање 

Основи на графички дизајн 

Основи на типографија 

Визуелни комуникации 

 

1 (зимски) 

1 (зимски) 

2 (летен) 

2 (летен) 

 

2 

4 

2 

4 

 Предмети: 4  Зимски: 6 Летен: 6 

 

Aсистент Предмет Семестар Број на часови неделно 

 

Асс. м-р Ангелина 

Спировска- 

Муковска 

Ликовна уметност 

и дизајн 

 

Цртање 

Техники на цртање 

Ликовно обликување во 

дизајнот 

Сликање 

Графичка илустрација 

Модна илустрација 

Техники на сликање 

Дизајн на плакат 

Фотографија 

Мултимедија 

 

 

1 (зимски) 

2 (летен) 

2 (летен) 

 

3 (зимски) 

3 (зимски) 

3 (зимски) 

4 (летен) 

4 (летен) 

5 (зимски) 

6 (летен) 

 

 

4 

4 

4 

 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

 

 Предмети: 10  Зимски:   18 Летен:  20 

 

Асистент Предмет Семестар Број на часови неделно 

 

Асс. м-р Никола 

Узуновски, 

асистент 

Уметност и дизајн 

 

 

Основи на проектирање 1 

Основи на проектирање 2 

Моделирање 

Проектирање на ентериер 

Дизајн на ентериер 

3Д дизајн 

Дизајн на мебел 

Илуминација на ентериер 

Ентериер дизајн 1 

Ентериер дизајн 2 

Мултимедија 1 

Сценографија 

 

1 (зимски) 

2 (летен) 

3 (зимски) 

3 (зимски) 

4 (летен) 

4 (летен) 

5 (зимски) 

6 (летен) 

7 (зимски) 

8 (летен) 

7 (зимски) 

8 (летен) 

 

2 

2 

4 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

 

 Предмети: 12  Зимски:  16 Летен: 18 
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  Избори и напредување во Академската 2020/21 година: 
 

            Во текот на Академската 2020/2021 година беа реализирани следниве избори во 

звања: 
  

1. Студентот Ветон Арифи беше избран за демонстратор од областа Дизајн за Академската 

2020/21, на 184 седница на ННС од 29. 9. 2020. 
 
 

2. М-р Иван Дургутовски беше избран за наставник во звање доцент по стручно-

уметнички предмети од областа на Фотографија и Мултимедија (60712 Фраскатиева 

класификација), на 185 седница на ННС од 16.10.2020. На 186 седница на ННС од 

10.11.2020 беше избран за втор член на Сенатот на ЕУ. 
 

 

3. М-р Никола Узуновски беше избран во соработничко звање Асистент од областа 

Уметност и дизајн на 186 седница на ННС од 10.11.2020. 
 

 

4. Доц. м-р Благојче Наумоски напредуваше во звање Вонреден професор по стручно-

уметнички предмети од областа Ликовна уметност (60712 Фраскатиева класификација), на 

192 седница на ННС од 10.05.2021.  

 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА СТОМАТОЛОГИЈА 
 

На Факултетот за стоматологија во состав на Европски универзитет Скопје, во 

академската 2020/2021 година, наставата ја реализираше наставничкиот кадар, во следните 

наставно-научни области: 

Професори Предмети 

Проф. д-р Владо Ванковски Претклиничка мобилна протетика 1 

Претклиничка мобилна протетика 2 

Клиничка мобилна протетика 1 

Имплантологија  

Клиничка фиксна протетика 1 

Клиничка фиксна протетика 2 

Проф. д-р Маја Поп Стефанова-Трпоска Клиничка ортодонција 1 

Клиничка ортодонција 2 

Проф. д-р Вера Стојановска Историски развој на стоматологија  

со ергономија 

Претклиничка кариологија 

Клиничка кариологија 1 

Стоматолошка рендгенологија 

 

Проф. д-р Енис Реџеп 

Орална и максилофацијална хирургија 1 

Орална и максилофацијална хирургија 2 

Орална и максилофацијална хирургија 3 

Орална и максилофацијална хирургија 4 

Проф. д-р Јасмина Јовчевск-Мечевска Општа и орална биохемија 

 

Проф. Д-р Силвана Марковска-Симоска 

Медицинска етика и психологија 

Физиологија 

Проф. д-р Роза Крстеска Психијатрија и психотерапија 

Неврологија 

Проф. д-р Александра Андреска- 

Саревска 

Маркетинг во здравство 
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Доц. д-р Катерина Василева-Гешоска Претклиничка фиксна протетика 1 

Претклиничка фиксна протетика 2 

Стоматолошки материјали и апарати 

Естетика во стоматологија 

Доц. д-р Соња Вујасин Анатомија на вилици и морфологија  

на заби  

Гнатологија 

Клиничка мобилна протетика 2 

Доц. д-р Маријана Мирческа Претклиничка ендодонција 2 

Клиничка ендодонција 1 

Клиничка ендодонција 2 

Професионални заболувања 

Доц. д-р Снежана Димитроска Претклиничка ортодонција 

 

Доц. д-р Емилија Костадиновска Детска стоматологија 1 

Детска стоматологија 2 

Превентивна стоматологија 

Доц. д-р Снежана Ивиќ Колева Микробиологија со имунологија 

Здравствена екологија и јавно здравство 

Анатомија 1 

Анатомија 2 

Патофизиологија 

Фармакологија 

Хистологија со ембриологија 

Форензична медицина 

Доц. д-р Ана Белазелковска-Грежловска Парадонтологија 1 

Парадонтологија 2 

Фокалози 

Орална патологија и медицина 

Доц. д-р Мимоза Стаменковска Биологија 

Хемија 

Генетски основи на стоматологијата 

Доц. д-р Анис Сефиданоски Биостатистика и информатика 

Проф. д-р Влатко Цветановски Оториноларингологија 

Хирургија 

Доц. д-р. Александар Сандевски Дерматовенерологија 

Интерна медицина 

Доц. д-р Митко Ивановски Физиологија на бременост 

Инфектологија 

Проф. м-р Благојче Наумоски Моделирање 

Лектор м-р Марија Драговиќ Англиски јазик 
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Наставната програма на Стручните студии на I /прв/ циклус Забни техничари во 

академската 2020/2021 година, ја реализираше наставниот кадар, во следните наставно-

научни области: 

Проф. д-р Владо Ванковски Дентална имплантологија  

Скелетирана протеза 2 

Парцијални протези 

Проф. д-р Енис Реџеп Орална хирургија 

Проф. д-р Вера Стојановска Реставративна дентална медицина 

Проф. д-р Силвана Марковска-Симовска Медицинска етика и психологија 

Проф. д-р Јана Манева-Чупоска Цртање 

Доц. д-р Катерина Василева-Гешоска Стоматолошки материјали 

Дентални коронки 

Дентални мостови 

Стоматолошка керамика 

Дентофацијална естетика 

Доц. д-р Соња Вујасин Анатомија, физиологија и биомеханика на 

џвакален систем 

Mорфологија  на заби 

Заботехнички апарати и инструменти 

Тотални протези 

Скелетирана протеза 1 

Вилично-лицева протетика 

Доц. д-р Маријана Мирческа Eргономија 

Доц. д-р Емилија Костадиновска Превентивна стоматологија 

Историски развој на стоматологија 

Доц. д-р Снежана Димитроска Ортодонција 1 

Ортодонција 2 

Доц. д-р Ана Белазелковска-Грежловска Орална хигиена 

Орална патологија со парадонтологија 

Доц. д-р Игор Лазов Информациони технологии 

Лектор м-р Марија Драговиќ Англиски јазик 
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 ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА  

 
 

РАСПОРЕД ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА НАСТАВЕН КАДАР НА ПРВ ЦИКЛУС НА 

СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА ВО 

АКАДЕМСКАТА 2020/ 2021 година 

 

Наставник 

 

Предмети 

Проф. д-р Ѓорги Сламков 1. Казнено-процесно право 

2. Казнено право 

Доц. д-р Марјан Габеров 1. Компаративна криминологија 

2. Вовед во право 

Доц. д-р Александар Нацев 1. Безбедносен систем на РМ 

2. Организираниот криминал и тероризмот 

3. Заштита на тајни информации 

4. Основи на безбедносните системи 

5. Ризици и закани по безбедноста 

6. Конфликтите, мирот и безбедноста 

7. Планирање и економија на приватното 

обезбедување 

8. Приватна безбедност 

Проф. д-р Александра Станковска 1. Економија и криминалот 

Доц. д-р Анита Шешо 1. Основи на економија 

Проф. д-р Александра Андреска-Саревска 1. Маркетинг во безбедноста 

Проф. д-р Марјан Богданоски 1. Криминалистичка техника 

2. Криминалистичка методика 

3. Вовед во криминалистика 

4. Криминалистичка тактика 

5. Современи криминалистички теории 

6. Форензичка криминалистика 

Проф. д-р Љупчо Сотироски 1. Детективски менаџмент 

2. Безбедносен менаџмент 

3. Детективско право 

4. Меѓународни организации и безбедноста 

5. Кризен менаџмент 

6. Меѓународно јавно право 

Доц. д-р Игор Лазов 1. Информациони технологии 

Проф. д-р Здравко Чакар 1. Судска медицина 

Доц. д-р Елена Соклевска-Илиевски 1. Специјално физичко образование 1 

2. Специјално физичко Образование 2 

Виш лектор м-р Марија Драговиќ 1. Деловен странски јазик 1 

2. Деловен странски јазик 2 
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РАСПОРЕД ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА НАСТАВЕН КАДАР НА ВТОР ЦИКЛУС НА 

СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА ВО 

АКАДЕМСКАТА 2020/ 2021 година 

 

Наставник 

 

Предмети 

Проф. д-р Марјан 

Богданоски 

1. Глобализацијата и безбедноста 

2. Парламентарна контрола и надзор над разузнавачките 

и безбедносните служби 

Доц. д-р Александар Нацев 1. Тероризам и асиметрични закани 

2. Компаративни безбедносни системи 

Проф. д-р Љупчо 

Сотироски 

1. Меѓународни организации и Безбедноста 

2. Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ 

Доц. д-р Марјан Габеров 1. Методологија 

Проф. д-р Александра 

Станковска 

1. Економски аспекти на ресурсите во одбраната 

 

 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ 

  

Наставата на Факултетот за правни науки во академската 2020/2021 година ја 

спроведе следниот наставен и соработнички кадар: 

Наставнички кадар за 2020-2021 година
1
 

Име и презиме Наставно-научно звање 

Наставници во редовен работен однос 

Д-р Ѓорги Сламков Bонреден професор 

Д-р Марјан Габеров  Доцент 

Наставници кои предаваат на ФПН, од други факултети при ЕУ 

Д-р Љупчо Сотироски Вонреден професор 

 

 

Соработнички кадар за 2020-2021 година 

Име и презиме Наставно-научно звање 

М-р Ебру Ибиш
2
 

Соработници кои предаваат на ФПН, од други факултети при ЕУ 

Соработници во редовен работен однос 

М-р Виолета Паунковска Асистент 

 

 

                                                 

1 Активна само  трета студиска година на прв циклус студии 
2 По завршувањето на зимскиот семестар во 2020/2021 го напушти универзитетот, на 12. 2. 2021 
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Распределба на предмети по професори и асистенти на Факултетот за правни науки за 

академската 2020/2021 година 

 Прв циклус 

Доц. д-р Марјан Габеров 1. Корпоративно управување 

Асс. м-р Виолета Паунковска 2. Малолетничко казнено право 

Асс. м-р Ебру Ибиш 3. Основи на граѓанско процесно право 

 4. Основи на управно процесно право 

 

 Прв циклус 

Проф . д-р Ѓорги Сламков 1. Меѓународно приватно право 

Асс. м-р Виолета Паунковска 2. Основи на меѓународно јавно право 

Асс. м-р Ебру Ибиш 3. Меѓународно казнено право 

 4. Правосудство и организација 

 

 

 

Проф. д-р Љупчо Сотироски 

Асс. м-р Виолета Паунковска 

 

 

Прв циклус 

1. Право на ЕУ 

 

 

            Наставничкиот кадар од Факултетот за правни науки одржуваше настава по одреден 

број предмети и на другите факултети при Европски универзитет Скопје.  

             Во табелата се прикажани факултетите, предметите и наставниците што ги 

реализираа предметите: 

Професор од Факултетот 

за правни науки 
Факултет за детективи и криминалистика/ 

Факултет за економски науки 

Проф. д-р Ѓорги Сламков 

 

1. Право на интелектуална сопственост 

2. Контрола и надзор над безбедносниот сектор 

3. Казнено право 

Доц. д-р Марјан Габеров 

 

1. Вовед во правото 

2. Компаративна криминологија 

3. Методологија 
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 ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА 

Покриеноста на наставата во учебната 2020/2021 година беше организирана според 

следната табела во која што е дадена ангажираноста на наставниот кадар по предмети: 

 

 

 

Доц. д-р Игор Лазов 

Предмет 

Оперативни системи 

Случајни процеси и теорија на информации 

Дистрибуирани компјутерски системи 

Мултимедија 

Проектирање на компјутерски мрежи 

Информациони технологии 

 

 

 

 

Доц. д-р Анис Сефиданоски 

Предмет 

Компјутерска графика и визуелизација 

Вовед во софтверско инженерство 

Веб-апликативен софтвер 

Препознавање на облици 

Анимации и виртуелна реалност 

Биостатистика и информатика 

Проф. д-р Александра Андреска-

Саревска 

Предмет 

Е-бизнис 

 

Насловен доц. д-р Игор Бимбилоски 

Предмет 

Вовед во организација на компјутери 

Алгоритми и автомати 

 

Насловен доц. д-р Владимир Николиќ 

Предмет 

Архитектура на компјутери 

Бази на податоци 

 

Насловен вонреден проф. д-р Јован 

Пехчевски 

Предмет 

Напредни бази на податоци 

Проф. д-р Лидија Горачинова-Илиева 

(визитинг професор) 

Предмет 

Математика 1 

Математика 2 

Проф. д-р Билјана Стојчевска 

(визитинг професор) 

Предмет 

Структурно програмирање 

Објектно ориентирано програмирање 

Проф. д-р Ана Секуловска-Јовковска 

(визитинг професор) 

Предмет 

Проектирање на информациони системи 

Проектен менаџмент 

Проф. д-р Југослав Ачкоски 

(визитинг професор) 

Предмет 

Квалитет и тестирање на софтвер 

Безжични мрежи 

Податочни структури и алгоритми 

Техники на визуелно програмирање 

Доц. д-р Димитар Богатинов 

(визитинг професор) 

Предмет 

Интернет технологии 

Безбедност на информациони системи 

Проф. д-р Митко Богданоски 

(визитинг професор) 

Предмет 

Мрежни протоколи 

Компјутерски мрежи 
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3.СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 
 

 

 ФАКУ      ЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ 
 

 

  Наставата на вториот циклус студии започна на 1 октомври 2020 година и се 

реализираше во два семестра. Првиот (зимски) семестар траеше од 1 октомври 2020 до 15 

јануари 2021 година, а вториот (летен) семестар од 15 февруари 2021 до 31 мај 2021 година. 

Во рамките на секој семестар, за студентите од вториот циклус студии, се спроведоа по 2 

/два/ колоквиуми. За нив во текот на учебната година се реализираа и 9 испитни сесии. 

Првиот циклус на студии за академската 2020/2021 година, прва, втора и трета 

студиска година се реализираше според четиригодишна наставна програма (4+1) за 

насоките: Финансии, Бизнис менаџмент и Маркетинг, за кои Одборот за акредитација и 

евалуација на високото образование донесе соодветни решенија. 

Студиска програма Финансии на 4-годишни студии на I /прв/ циклус студии на Факултетот за 

економски науки 

   I година 

Р. бр. Код 
Назив на 

предметот 

Вкупен 

фонд на 

часови 

Неделен 

фонд на 

часови 

ЕКТС 
Оптовару-

вање 

I семестар 

1. EC111 
Основи на 

економија 
45 30 3 2 8 240 

2. MA111 
Математика за 

бизнис 
45 30 3 2 8 240 

3. EC112 
Основи на 

сметководство 
45 30 3 2 8 240 

Еден изборен предмет од листата: 

4. * 

Изборен 

факултетски 

предмет (Листа 

бр. 1) 

45 30 3 2 7 210 

II семестар 

1. MA121 
Статистика за 

бизнис 
45 30 3 2 8 240 

2. EC121 
Менаџерска 

економија 
45 30 3 2 8 240 

Два изборни предмета од следниве: 

3. * 

Изборен 

факултетски 

предмет (Листа 

бр. 1) 

45 30 3 2 7 210 

4. ** 

Изборен 

универзитетски 

предмет (Листа 

бр. 5) 

45 30 3 2 6 180 

  Вкупно 600 40 60 1800 
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Листа на изборни факултетски предмети (Листа бр.1) 

Ред. бр. Код Предмет 

  I семестар 

1. ME111 Деловно комуницирање 

2. ME112 Менаџмент информациони системи 

3. P111 Трговско право 

4. EC113 Применета економија 

  II семестар 

5. ME121 Теорија на одлучување 

6. EC122 Сметководство на трошоци 

7. EC123 Економска мисла и развој 

 

 II година 

Р. бр. Код Предмет 

Вкупен 

фонд 

на 

часови 

Неделен 

фонд на 

часови 

ЕКТС 
Оптовару- 

вање 

III  семестар 

1. EC 211 
Монетарна 

економија 
45 30 3 2 8 240 

2. EC212 
Финансиско 

сметководство 
45 30 3 2 8 240 

         

Два изборни предмети од следниве: 

 

3. 

 

 

* 

 

Изборен 

факултетски 

предмет (Листа 

бр. 2) 

 

45 

 

30 

 

3 

 

2 

 

8 

 

240 

4. 
 

* 

Изборен 

факултетски 

предмет (Листа 

бр. 2) 

45 30 3 2 7 210 

IV  семестар 

1. EC 221 
Јавни 

финансии 
45 30 3 2 8 240 

2. МЕ221 
Деловно 

планирање 
45 30 3 2 8 240 

3. ME222 
Финансиски 

менаџмент 
45 30 3 2 8 240 

Еден изборен предмет од листата: 

4. ** 

Изборен 

универзитетски 

предмет (Листа 

бр. 5) 

45 30 3 2 6 180 

  Вкупно 600 40 60 1800 
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  Листа на изборни факултетски предмети (Листа бр. 2) 

Ред. бр. Код Предмет 

  III семестар 

1. MR211 Маркетинг 

2. EC213 Банкарство 

3. ME211 Управување со промени 

4. ME212 Стратегиски менаџмент 

5. ME213 Менаџмент 

6. EC214 Транспорт и шпедиција 

7. EC215 Операциони истражувања 

  IV семестар 

1. ME223 Управување со промени 

2. ME224 Стратегиски менаџмент 

3. EC222 Операциони истражувања 

 

   III година Финансии 

Р.бр. Код Предмет 

Вкупен 

фонд на 

часови 

Неделен 

фонд на 

часови 

ЕКТС 
Оптовару- 

вање 

V  семестар 

1. EC311 
Меѓународна 

трговија 
45 30 3 2 8 240 

2. EC312 

Финансиски 

пазари и 

институции 

45 30 3 2 8 240 

Два изборни предмета од листата: 

3. * 

Изборен 

факултетски 

предмет 

(Листа бр. 3) 

 

45 

 

30 

 

3 

 

2 

 

8 

 

240 

4. 
 

* 

Изборен 

факултетски 

предмет 

(Листа бр. 3) 

45 30 3 2 7 210 

VI семестар 

1. EC321 
Меѓународни 

финансии 
45 30 3 2 8 240 

2. EC322 

Анализа на 

финансиски 

извештаи 

45 30 3 2 8 240 

Два изборни предмета од следниве: 

3. * 

Изборен 

факултетски 

предмет 

(Листа бр. 3) 

45 30 3 2 7 210 

4. ** 

Изборен 

универзитетс

ки предмет 

(Листа бр. 5) 

45 30 3 2 6 180 

  Вкупно 600 40 60 1800 
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Листа на изборни факултетски предмети (Листа бр.3) 

Ред. бр. Код Предмет 

  V семестар 

1. ME311 Маркетинг менаџмент 

2. EC313 
Меѓународни економски 

односи 

3. EC314 Девизна политика 

4. MR311 Меѓународен маркетинг 

5. EC315 
Банкарски сметководствен 

систем 

6. МЕ312 Менаџмент на човечки ресурси 

  VI семестар 

1. EC323 Хартии од вредност 

2. EC324 Кредитна политика 

3. ME321 Проектен менаџмент 

4. MR321 Маркетинг на услуги 

5. MR322 Стратегиски маркетинг 
 

IV година Финансии 

Р. бр. Код Предмет 

Вкупен 

фонд на 

часови 

Неделен 

фонд на 

часови 

ЕКТС Оптоварување 

VII  семестар 

1. EC411 

Економски 

политики на 

ЕУ 

45 30 3 2 8 240 

2. ME411 
Корпоративно 

управување 
45 30 3 2 8 240 

3. EC412 Инвестиции 45 30 3 2 8 240 

Еден изборен предмет од листата: 

4. * 

Изборен 

факултетски 

предмет (Листа 

бр. 4) 

45 30 3 2 7 210 

VIII семестар 

1. EC421 
Политика на 

пласмани 
45 30 3 2 8 240 

2. EC422 Ревизија 45 30 3 2 8 240 

Два изборни предмета од следниве: 

3. * 

Изборен 

факултетски 

предмет (Листа 

бр. 4) 

45 30 3 2 7 210 

4. ** 

Изборен 

универзитетски 

предмет (Листа 

бр. 5) 

45 30 3 2 6 180 

  
Дипломска 

работа 
      

  Вкупно 600 40 60 1800 

Вкупно (прв циклус) 240 7200 
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Листа на изборни факултетски предмета (Листа бр. 4) 

Ред. бр. Код Предмет 

  VII семестар 

1. EC413 
Корпоративно финансиско 

известување 

2. EC414 
Меѓународни финансиски 

институции и организации 

3. ME412 Оперативен менаџмент 

4. MR411 Бренд менаџмент 

5. MR412 
Организација и контрола на 

маркетинг активности 

6. EC415 Даночен менаџмент 

  VIII семестар 

1. EC423 Управувачко сметководство 

2. EC424 
Светски пазар и економски 

интеграции 

3. ME421 Еколошки менаџмент 

4. MR421 Директен маркетинг 

5. MR422 Маркетинг комуникации 

 

Листа на изборни универзитетски предмети (Листа бр. 5) 

 

Универзитетската листа на слободни изборни предмети 

Реден 

бр. 

Шифра 

(код) 
Предмет Организатор 

1. МР Маркетинг Факултет за економски науки 

2. МЕ Менаџмент Факултет за економски науки 

3. ЕC Основи на економија Факултет за економски науки 

4. EC Е-бизнис Факултет за економски науки 

5. ME Деловна етика Факултет за економски науки 

6. OO Англиски јазик Факултет за економски науки 

7. ME Деловно планирање Факултет за економски науки 

8. EC Финансиски менаџмент Факултет за економски науки 

9. OO112 Специјално физичко образование 1 
Факултет за детективи и 

криминалистика 

10. OO122 Специјално физичко образование 2 
Факултет за детективи и 

криминалистика 

11. EC122 Економијата и криминалот 
Факултет за детективи и 

криминалистика 

12. B112 Заштита на тајни податоци 
Факултет за детективи и 

криминалистика 

13. P211 Трговско право Факултет за правни науки 

14. PN513 
Право на интелектуална 

сопственост 
Факултет за правни науки 

15. P121 Казнено право Факултет за правни науки 

16. PI223 
Меѓународни односи и 

дипломатија 
Факултет за правни науки 
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17. MM Мултимедија Факултет за информатика 

18. ITCH Интернет технологии Факултет за информатика 

19. IT Информатички технологии Факултет за информатика 

20. U311 Фотографија Факултет за арт и дизајн 

21. MOD221 Моделирање Факултет за арт и дизајн 

22. U111 Цртање Факултет за арт и дизајн 

23. VK221 Визуелни комуникации Факултет за арт и дизајн 

24. ST115 Ергономија Факултет за стоматологија 

25. ST233 Превентивна стоматологија Факултет за стоматологија 

26. ST116 Орална хигиена Факултет за стоматологија 

По завршување на четврта година и одбрана на дипломска работа, студентот се 

стекнува со звањето:  Дипломиран економист по  финансии (Bachelor in Finance) 

Со дипломирањето студентот се стекнува со 240 ЕКТС. 

 

Студиска програма Бизнис-менаџмент на 4-годишни студии на I /прв/ циклус студии 

на Факултетот за економски науки 

  I година 

Р.бр. Код 
Назив на 

предметот 

Вкупен 

фонд на 

часови 

Неделен 

фонд на 

часови 

ЕКТС Оптоварување 

I семестар 

1. EC111 
Основи на 

економија 
45 30 3 2 8 240 

2. MA111 
Математика за 

бизнис 
45 30 3 2 8 240 

3. EC112 
Основи на 

сметководство 
45 30 3 2 8 240 

Еден изборен предмет од листата: 

4. * 

Изборен 

факултетски 

предмет (Листа 

бр.1) 

45 30 3 2 7 210 

II семестар 

1. MA121 
Статистика за 

бизнис 
45 30 3 2 8 240 

2. EC121 
Менаџерска 

економија 
45 30 3 2 8 240 

Два изборни предмета од следниве: 

3. * 

Изборен 

факултетски 

предмет (Листа 

бр.1) 

45 30 3 2 7 210 

4. ** 

Изборен 

универзитетски 

предмет (Листа 

бр.5) 

45 30 3 2 6 180 

  Вкупно 600 40 60 1800 

  



61 

 

 Листа на изборни факултетски предмети (Листа бр.1) 

Ред. бр. Код Предмет 

  I семестар 

1. ME114 Деловно комуницирање 

2. ME114 Менаџмент информациони системи 

3. P114 Трговско право 

4. EC114 Применета економија 

  II семестар 

5. ME123 Теорија на одлучување 

6. EC123 Сметководство на трошоци 

7. EC123 Економска мисла и развој 

 

   II Година 

Р.бр. Код Предмет 

Вкупен 

фонд 

на 

часови 

Неделен 

фонд на 

часови 

ЕКТС Оптоварување 

III  семестар 

1 ME211 Mенаџмент 45 30 3 2 8 240 

2 EC212 
Финансиско 

сметководство 
45 30 3 2 8 240 

Еден изборен предмет од листата бр.2 

3. * 
Изборен факултетски 

предмет (Листа бр.2) 
45 30 3 2 8 240 

4 * 
Изборен факултетски 

предмет (Листа бр.2) 
45 30 3 2 7 210 

IV  семестар 

1 МЕ221 Деловно планирање 45 30 3 2 8 240 

2 ME221 
Финансиски 

менаџмент 
45 30 3 2 8 240 

Два изборни предмета од следниве: 

3 * 
Изборен факултетски 

предмет (Листа бр.2) 
45 30 3 2 7 210 

4 ** 

Изборен 

универзитетски 

предмет (Листа бр.5) 

45 30 3 2 6 180 

  Вкупно 600 40 60 1800 

 

 Листа на изборни факултетски предмети (Листа бр.2) 

Ред. бр. Код Предмет 

  III семестар 

1. MR211 Маркетинг 

2. EC212 Банкарство  

3. EC213 Монетарна економија 

4. EC214 Меѓународни финансии 

5. EC215 Транспорт и шпедиција 

  IV семестар 

1. ME223 Управување со промени 

2. ME224 Стратегиски менаџмент 

3. EC221 Операциони истражувања 
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III година Бизнис-менаџмент  

Р.бр. Код Предмет 

Вкупен 

фонд на 

часови 

Неделен 

фонд на 

часови 

ЕКТС Оптоварување 

V  семестар 

1. EC311 
Меѓународна 

трговија 
45 30 3 2 8 240 

2. ME311 
Менаџмент на 

човечки ресурси 
45 30 3 2 8 240 

3. МЕ312 
Менаџмент на мал 

бизнис 
45 30 3 2 8 240 

Еден изборен предмет од листата бр. 3 

4. * 

Изборен 

факултетски предмет 

(Листа бр.3) 

45 30 3 2 7 210 

VI семестар 

1. МЕ321 

Меѓународен 

стратегиски 

менаџмент 

45 30 3 2 8 240 

2. МЕ322 
Меѓународен 

менаџмент 
45 30 3 2 8 240 

Два изборни предмета од следниве 

3. * 

Изборен 

факултетски предмет 

(Листа бр.3) 

45 30 3 2 7 210 

4. ** 

Изборен 

универзитетски 

предмет (Листа бр.5) 

45 30 3 2 6 180 

  Вкупно 600 40 60 1800 

 

  Листа на изборни факултетски предмети (Листа бр.3) 

Ред. 

бр. 
Код Предмет 

  V семестар 

1. ME313 Маркетинг менаџмент 

2. EC312 
Меѓународни економски 

односи 

3. ME314 Лидерство 

4. EC313 Девизна политика 

5. MR311 Меѓународен маркетинг 

6. EC314 
Банкарски сметководствен 

систем 

  VI семестар 

1. EC321 Хартии од вредност 

2. EC322 Кредитна политика 

3. ME323 Проектен менаџмент 

4. MR321 Маркетинг на услуги 

5. MR323 Стратегиски маркетинг 
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IV година Бизнис Менаџмент 

Р. 

бр. 
Код Предмет 

Вкупен 

фонд на 

часови 

Неделен 

фонд на 

часови 

ЕКТС Оптоварување 

VII  семестар 

1. EC411 
Економски политики 

на ЕУ 
45 30 3 2 8 240 

2. ME411 
Корпоративно 

управување 
45 30 3 2 8 240 

3. ME412 
Менаџмент и 

мотивација 
45 30 3 2 8 240 

Еден изборен предмет од листата: 

4. * 
Изборен факултетски 

предмет (Листа бр. 4) 
45 30 3 2 7 210 

VIII семестар 

1. ME421 
Организациско 

однесување 
45 30 3 2 8 240 

2. ME422 Претприемништво 45 30 3 2 8 240 

Два изборни предмета од следниве: 

3. * 
Изборен факултетски 

предмет (Листа бр. 4) 
45 30 3 2 7 210 

4. ** 

Изборен 

универзитетски 

предмет (Листа бр.5) 

45 30 3 2 6 180 

  Дипломска работа       

  Вкупно 600 40 60 1800 

Вкупно (прв циклус) 240 7200 

 

Листа на изборни факултетски предмети (Листа бр.4 ) 

Ред. бр. Код Предмет 

  VII семестар 

1. EC414 
Корпоративно финансиско 

известување 

2. EC414 
Меѓународни финансиски 

институции и организации 

3. ME414 Оперативен менаџмент 

4. MR414 Бренд менаџмент 

5. MR414 
Организација и контрола на 

маркетинг активности 

6. EC423 Даночен менаџмент 

  VIII семестар 

1. EC423 Управувачко сметководство 

2. EC423 
Светски пазар и економски 

интеграции 

3. ME423 Еколошки менаџмент 

4. MR423 Директен маркетинг 

5. MR423 Маркетинг комуникации 
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Листа на изборни универзитетски предмети (Листа бр. 2) 

 

Универзитетската листа на слободни изборни предмети 

Ред  

бр. 

Шифра 

(код) 
Предмет Организатор 

1. МР Маркетинг Факултет за економски науки 

2. МЕ Менаџмент Факултет за економски науки 

3. ЕC Основи на економија Факултет за економски науки 

4. EC Е-бизнис Факултет за економски науки 

5. ME Деловна етика Факултет за економски науки 

6. OO Англиски јазик Факултет за економски науки 

7. ME Деловно планирање Факултет за економски науки 

8. EC Финансиски менаџмент Факултет за економски науки 

9. OO112 Специјално физичко образование 1 Факултет за детективи и криминалистика 

10. OO122 Специјално физичко образование 2 Факултет за детективи и криминалистика 

11. EC122 Економијата и криминалот Факултет за детективи и криминалистика 

12. B112 Заштита на тајни податоци Факултет за детективи и криминалистика 

13. P211 Трговско право Факултет за правни науки 

14. PN513 
Право на интелектуална 

сопственост 
Факултет за правни науки 

15. P121 Казнено право Факултет за правни науки 

16. PI223 
Меѓународни односи и 

дипломатија 
Факултет за правни науки 

17. MM Мултимедија Факултет за информатика 

18. ITCH Интернет технологии Факултет за информатика 

19. IT Информатички технологии Факултет за информатика 

20. U311 Фотографија Факултет за арт и дизајн 

21. MOD221 Моделирање Факултет за арт и дизајн 

22. U111 Цртање Факултет за арт и дизајн 

23. VK221 Визуелни комуникации Факултет за арт и дизајн 

24. ST115 Ергономија Факултет за стоматологија 

25. ST233 Превентивна стоматологија Факултет за стоматологија 

26. ST116 Орална хигиена Факултет за стоматологија 

 

По завршување на четврта година и одбрана на дипломска работа, студентот се 

стекнува со звањето Дипломиран економист по бизнис менаџмент (Bachelor in Business 

Management). Со дипломирањето студентот се стекнува со 240 ЕКТС. 

 

Студиска програма Маркетинг на 4-годишни студии  

на I /прв/ циклус студии на Факултетот за економски науки 

I година 

Р.бр. Код 
Назив на 

предметот 

Вкупен 

фонд на 

часови 

Неделен 

фонд на 

часови 

ЕКТС Оптоварување 

I семестар 

1. EC111 
Основи на 

економија 
45 30 3 2 8 240 

2. MA111 Математика за 45 30 3 2 8 240 
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бизнис 

3. EC112 
Основи на 

сметководство 
45 30 3 2 8 240 

Еден изборен предмет од листата: 

4. * 

Изборен 

факултетски 

предмет 

(Листа бр.1) 

45 30 3 2 7 210 

II семестар 

1. MA121 
Статистика за 

бизнис 
45 30 3 2 8 240 

2. EC121 
Менаџерска 

економија 
45 30 3 2 8 240 

Два изборни предмета од следниве: 

3. * 

Изборен 

факултетски 

предмет 

(Листа бр.1) 

45 30 3 2 7 210 

4. ** 

Изборен 

универзитетски 

предмет 

(Листа бр.5) 

45 30 3 2 6 180 

  Вкупно 600 40 60 1800 

 

Листа на изборни факултетски предмети (Листа бр.1) 

Ред. 

бр. 
Код Предмет 

  I семестар 

1. ME111 Деловно комуницирање 

2. ME112 
Менаџмент информациони 

системи 

3. P111 Трговско право 

4. EC113 Применета економија 

  II семестар 

5. ME121 Теорија на одлучување 

6. EC122 Сметководство на трошоци 

 

II Година 

Р.бр. Код Предмет 

Вкупен 

фонд 

часови 

Неделен 

фонд на 

часови 

ЕКТС Оптоварување 

III семестар 

1 MR211 Маркетинг 45 30 3 2 8 240 

2 EC211 
Финансиско 

сметководство 
45 30 3 2 8 240 

Два изборни предмета од листата: 

3 * 

Изборен 

факултетски 

предмет 

(Листа бр. 2) 

45 30 3 2 8 240 

4 * 
Изборен 

факултетски 
45 30 3 2 7 210 
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предмет 

(Листа бр. 2) 

IV семестар 

1 МЕ221 
Деловно 

планирање 
45 30 3 2 8 240 

2 ME222 
Финансиски 

менаџмент 
45 30 3 2 8 240 

Два изборни предмета од следниве: 

3 * 

Изборен 

факултетски 

предмет 

(Листа бр. 2) 

45 30 3 2 7 210 

4 ** 

Изборен 

универзитетски 

предмет 

(Листа бр. 5) 

45 30 3 2 6 180 

  Вкупно 600 40 60 1800 

 

Листа на изборни факултетски предмети (Листа бр. 2) 

Ред. 

бр. 
Код Предмет 

  III семестар 

1. EC212 Банкарство 

2. ME211 Mенаџмент 

3. EC213 Монетарна економија 

4. EC214 Меѓународни финансии 

5. EC215 Транспорт и шпедиција 

  IV семестар 

6. ME223 Управување со промени 

7. ME224 Стратегиски менаџмент 

8. EC221 Операциони истражувања 

 

III година 

Р.бр. Код Предмет 

Вкупен 

фонд на 

часови 

Неделен 

фонд на 

часови 

ЕКТС Оптоварување 

V  семестар 

1. EC311 
Меѓународна 

трговија 
45 30 3 2 8 240 

2. ME311 
Менаџмент на 

човечки ресурси 
45 30 3 2 8 240 

3. MR311 
Однесување на 

потрошувачите 
45 30 3 2 8 240 

Еден изборен предмет од листата: 

4. * 

Изборен 

факултетски 

предмет 

(Листа бр. 3) 

45 30 3 2 7 210 

VI семестар 

1. MR321 
Маркетинг 

истражување 
45 30 3 2 8 240 

2. MR322 Управување со 45 30 3 2 8 240 
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производ 

Два изборни предмета од следниве: 

3. * 

Изборен 

факултетски 

предмет 

(Листа бр. 3) 

45 30 3 2 7 210 

4. ** 

Изборен 

универзитетски 

предмет 

(Листа бр. 5) 

45 30 3 2 6 180 

  Вкупно 600 40 60 1800 

 

Листа на изборни факултетски предмети (Листа бр. 3) 

Ред. 

бр. 
Код Предмет 

  V семестар 

1. ME312 Маркетинг-менаџмент 

2. EC312 
Меѓународни економски 

односи 

3. ME313 Лидерство 

4. EC313 Девизна политика 

5. MR312 Меѓународен маркетинг 

6. EC314 
Банкарски сметководствен 

систем 

  VI семестар 

1. EC321 Хартии од вредност 

2. EC322 Кредитна политика 

3. ME321 Проектен менаџмент 

4. MR323 Маркетинг на услуги 

5. MR324 Стратегиски маркетинг 

 

IV година 

Р. 

бр. 
Код Предмет 

Вкупен 

фонд на 

часови 

Неделен 

фонд на 

часови 

ЕКТС Оптоварување 

VII  семестар 

1 EC411 
Економски политики 

на ЕУ 
45 30 3 2 8 240 

2 ME411 
Корпоративно 

управување 
45 30 3 2 8 240 

3 MR411 
Маркетинг политика 

на цени 
45 30 3 2 8 240 

Еден изборен предмет од листата: 

4 * 

Изборен 

факултетски предмет 

(Листа бр.4) 

45 30 3 2 7 210 

VIII семестар 

1 MR421 
Дистрибуција со 

канали на продажба 
45 30 3 2 8 240 

2 MR422 Промоција 45 30 3 2 8 240 

Два изборни предмета од следниве: 

3 * Изборен 45 30 3 2 7 210 
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факултетски предмет 

(Листа бр.4) 

4 ** 

Изборен 

универзитетски 

предмет (Листа бр.5) 

45 30 3 2 6 180 

  Дипломска работа       

  Вкупно 600 40 60 1800 

Вкупно (прв циклус) 240 7200 

 

Листа на изборни факултетски предмети (Листа бр. 4) 

Ред. бр. Код Предмет 

  VII семестар 

1. EC412 Корпоративно финансиско известување 

2. EC413 
Меѓународни финансиски институции и 

организации 

3. ME412 Оперативен менаџмент 

4. MR412 Бренд менаџмент 

5. MR413 
Организација и контрола на маркетинг 

активности 

6. EC414 Даночен менаџмент 

  VIII семестар 

1. EC421 Управувачко сметководство 

2. EC422 Светски пазар и економски интеграции 

3. ME421 Еколошки менаџмент 

4. MR423 Директен маркетинг 

5. MR424 Маркетинг комуникации 

 

Листа на изборни универзитетски предмети (Листа бр. 5) 

Универзитетската листа на слободни изборни предмети 

Реден 

бр. 

Шифра 

(код) 
Предмет Организатор 

1. МР Маркетинг Факултет за економски науки 

2. МЕ Менаџмент Факултет за економски науки 

3. ЕC Основи на економија Факултет за економски науки 

4. EC Е-бизнис Факултет за економски науки 

5. ME Деловна етика Факултет за економски науки 

6. OO Англиски јазик Факултет за економски науки 

7. ME Деловно планирање Факултет за економски науки 

8. EC Финансиски менаџмент Факултет за економски науки 

9. OO112 
Специјално физичко 

образование 1 
Факултет за детективи и криминалистика 

10. OO122 
Специјално физичко 

образование 2 
Факултет за детективи и криминалистика 

11. EC122 Економијата и криминалот Факултет за детективи и криминалистика 

12. B112 Заштита на тајни податоци Факултет за детективи и криминалистика 

13. P211 Трговско право Факултет за правни науки 

14. PN513 
Право на интелектуална 

сопственост 
Факултет за правни науки 

15. P121 Казнено право Факултет за правни науки 
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16. PI223 
Меѓународни односи и 

дипломатија 
Факултет за правни науки 

17. MM Мултимедија Факултет за информатика 

18. ITCH Интернет технологии Факултет за информатика 

19. IT Информатички технологии Факултет за информатика 

20. U311 Фотографија Факултет за арт и дизајн 

21. MOD221 Моделирање Факултет за арт и дизајн 

22. U111 Цртање Факултет за арт и дизајн 

23. VK221 Визуелни комуникации Факултет за арт и дизајн 

24. ST115 Ергономија Факултет за стоматологија 

25. ST233 Превентивна стоматологија Факултет за стоматологија 

26. ST116 Орална хигиена Факултет за стоматологија 

  

По завршување на четвртата година и одбраната на дипломската работа, студентот 

се стекнува со звање Дипломиран економист по маркетинг (Bachelor in Marketing).  

Со дипломирањето студентот се стекнува со 240 ЕКТС. 
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Првиот циклус на студии за академската 2020/2021 година, во однос  четврта студиска година 

се реализираше според Четиригодишна наставна програма (4+1) за која Одборот за акредитација и 

евалуација на високото образование донесе соодветно Решение. 

Студиска програма по Деловна економија 

I /прв/ циклус четиригодишни студии: 

 

 

Р.Бр Код Назив на предметот ЕКТС Оптоварување

I семестар

1 ЕС111 Основи на економија 45 30 3 2 8 240

2 МА111 Математика за бизнис 45 30 3 2 8 240

3 ЕС112 Принципи на сметководство 45 30 3 2 8 240

Еден изборен предмет од следните

4 ЕС113 Монетарна економија 45 30 3 2 6 180

4 МЕ111 Деловна етика 45 30 3 2 6 180

4 МР110 Деловно комуницирање 45 30 3 2 6 180

4 ЕС114 Основи на туризам 45 30 3 2 6 180

II семестар

1 МА121 Статистика за бизнис 45 30 3 2 8 240

2 ЕС121 Менаџерска економија 45 30 3 2 8 240

Два изборни предмети од следните

3 ОО121 Деловен јазик I 45 30 3 2 8 240

4 ЕС122 Финансиско сметководство 45 30 3 2 6 180

4 МЕ121 Менаџмент информациони системи 45 30 3 2 6 180

4 МР120 Маркетинг истражување 45 30 3 2 6 180

4 ЕС123 Туристичка географија 45 30 3 2 6 180

Вкупно 60 1800

I година

Вкупен фонд 

на часови

Неделен 

фонд на 

600 40

Р.Бр Код Назив на предметот ЕКТС Оптоварување

III семестар

1 МR211 Маркетинг 45 30 3 2 8 240

2 ME211 Менаџмент 45 30 3 2 8 240

Две изборни предмети од следните

3 ЕС211 Е-Бизнис 45 30 3 2 8 240

3 ЕС212 Банкарство 45 30 3 2 6 180

3 МЕ111 Стратегиски менаџмент 45 30 3 2 6 180

3 МR211 Производ 45 30 3 2 6 180

3 ЕС213 Туристички агенции 45 30 3 2 6 180

IV семестар

1 EC221 Финансиски пазари и институции 45 30 3 2 8 240

2 ME221 Финансиски менаџмент 45 30 3 2 8 240

Два изборни предмети од следните

3 ME222 Деловно планирање 45 30 3 2 8 240

4 ЕС222 Меѓународни финансии 45 30 3 2 6 180

4 МЕ223 Менаџмент на мал бизнис 45 30 3 2 6 180

4 МR220 Цени 45 30 3 2 6 180

4 ЕС223 Хотелиерство 45 30 3 2 6 180

Вкупно 60 1800

Вкупен фонд 

на часови

Неделен 

фонд на 

600 40

II година
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По завршувањето на четиригодишните студии (прв циклус на студии) и одбраната на 

дипломската работа, студентот се стекнува со звање Дипломиран економист, во областа 

на финансии, менаџмент, маркетинг или туризам. Со дипломирањето студентот се 

стекнува со 240 ЕКТС. 

Р.Бр Код Назив на предметот ЕКТС Оптоварување

V семестар

1 ЕС311 Јавни финансии 45 30 3 2 8 240

2 МЕ311 Меѓунаорден менаџмент 45 30 3 2 8 240

3 МЕ312 Менаџмент на човечки ресурси 45 30 3 2 8 240

Два изборни предмети од следните

4 ЕС312 Хартии од вредност 45 30 3 2 6 180

4 МЕ313 Проектен менаџмент 45 30 3 2 6 180

4 МР310 Дистрибуција 45 30 3 2 6 180

4 ЕС313 Сообраќај во туризмот 45 30 3 2 6 180

VI семестар

1 ЕС321 Меѓународна трговија 45 30 3 2 8 240

2 ЕС322 Инвестиции 45 30 3 2 8 240

Два изборни предмети од следните

3 МР321 Однесување на потрошувачи 45 30 3 2 8 240

3 ЕС322 Ревизија 45 30 3 2 6 180

3 МЕ321 Управување со промени 45 30 3 2 6 180

3 МР321 Промоција 45 30 3 2 6 180

3 ЕС323 Алтернативен менаџмент 45 30 3 2 6 180

Вкупно 60 1800600 40

III година 

Вкупен фонд 

на часови

Неделен 

фонд на 

Р.Бр Код Назив на предметот ЕКТС Оптоварување

VII семестар

1 ЕС411 Економска мисла и развој 45 30 3 2 8 240

2 МR411 Маркетинг менаџмент 45 30 3 2 8 240

3 МR411 Менаџмент и мотивација 45 30 3 2 8 240

Еден изборен предмет од следните

4 ЕС412 Политика на пласмани 45 30 3 2 6 180

4 МЕ412 Применета економија 45 30 3 2 6 180

4 МР411 Стратегиски маркетинг 45 30 3 2 6 180

4 ЕС413

Стандардизација во туризмот и 

угостителството 45 30 3 2 6 180

VIII семестар

1 МР421 Меѓународен стратегиски менаџмент 45 30 3 2 8 240

2 ЕС121 Анализа на финансиски извештаи 45 30 3 2 8 240

Еден изборен предмет од следните

3 ЕС422 Даночен менаџмент 45 30 3 2 6 240

3 МЕ422 Организациско однесување 45 30 3 2 6 180

3 МР420 Бренд менаџмент 45 30 3 2 6 180

3 ЕС423 Ресторантски менаџмент 45 30 3 2 6 180

4 Изработка на дипломски труд

Вкупно 60 1800

IV година 

Вкупен фонд 

на часови

Неделен 

фонд на 

525 35
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Вториот циклус на студии за академската 2020/2021 се реализираше според 

едногодишна наставна програма (4+1) за насоките Финансии, Бизнис менаџмент и 

Маркетинг, како и според едногодишна наставна програма за здравствен и фармацевтски 

менаџмент (4+1) за кои Одборот за акредитација и евалуација на високото образование 

донесе соодветни Решенија. 

Со завршувањето на вториот циклус на студии студентот се стекнува со звање 

Магистер по економски науки, од областа на финансии, бизнис менаџмент, маркетинг или 

од областа на здравствен и фармацевтски менаџмент.  

Во продолжение се дадени Студиските програми за вториот циклус студии по насоки: 

Финансии, Бизнис менаџмент, Маркетинг и Здравствен менаџмент  (4+1 и 4+1 за 

здравствен и фармацевтски менаџмент) за академската 2019/2020 година: 
 

Студиската програма за петта година, II /втор/ циклус четиригодишни студии (4+1): 

Втор циклус на студии 4+1 

Финансии 

 

Р.бр. Код 
Назив на 

предметот 

Вкупен 

фонд на 

часови 

Неделен 

фонд на 

часови 

ЕКТС Оптоварување 

I семестар 

1. EC 511 
Корпоративни 

финансии 
45 30 3 2 7 210 

2. EC 512 

Меѓународни 

сметководствени 

стандарди 

45 30 3 2 7 210 

3. ME 511 
Корпоративно 

управување 
45 30 3 2 7 210 

Два изборни предмет од следниве: 

4. * 

Изборен 

факултетски 

предмет (Листа 

бр.1) 

35 30 3 2 6 180 

5. ** 

Изборен 

универзитетски 

предмет (Листа 

бр.2) 

15 15 1 1 3 90 

II семестар 

1. EC 521 
Инвестиционен 

менаџмент 
45 30 3 2 7 210 

2. EC 522 

Анализа на 

финансиски 

извештаи 

45 30 3 2 7 210 

Два изборни предмета од следниве: 

3. * 

Изборен 

факултетски 

предмет (Листа 

бр.1) 

35 30 3 2 6 180 

  

Изработка на 

магистерски 

труд 

15 15 1 1 10 300 

  Вкупно   60 1800 
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Листа на изборни факултетски предмети (Листа бр.1) 

 

Ред. 

бр. 
Код Предмет 

  I семестар 

1. EC 513 
Монетарна политика и 

фискална политика на ЕУ 

2. EC 514 
Корпоративно финансиско 

известување 

3. EC 515 Кредитна политика 

  II семестар 

4. EC 523 Глобализација 

5. EC 524 Хартии од вредност 

6. EC 525 Осигурување 
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По завршувањето на студиите, студентот се стекнува со звање: Магистер по финансии 

(M.Sc in Finance), што се вреднува со 60 EКТС. 
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II /втор/ циклус на студии 4+1 

Бизнис-менаџмент 

 

 

Р. 

Бр 

 

Код 

 

Предмет 

Вкупен фонд на 

часови 

Неделен фонд 

на часови 

 

ЕКТ

С 

 

 

Оптова

реност 

 

Прв семестар 

 

предавањ

а 
вежби неделно   

 

1

. 

МЕ511 Теорија на одлучување 40 30 3 2 7 210 

 

2

. 

МЕ512 
Менаџмент на човечки 

потенцијали 
40 30 3 2 7 210 

3 МЕ513 Корпоративно управување 40 30 3 2 7 210 

Два изборни предмета од следните: 

4  
Изборен факултетски предмет 

(Листа бр.1) 
35 30 3 2 6 180 

5 * 
Изборен универзитетски предмет 

(Листа бр.5) 
15 15 1 1 3 90 

Втор семестар 

 
      

1 МЕ521 Организациско однесување 40 30 3 2 7 210 

2 МЕ522 Менаџмент и мотивација 40 30 3 2 7 210 

Еден изборен предмет од следните: 

3 * 
Изборен факултетски предмет 

(Листа бр.1) 
35 30 3 2 6 180 

2 ** 
Пријава, изработка и одбрана на 

магистерски труд 
15 15 2 2 10 300 

  ВКУПНО (Втор циклус) 60 1800 

 

 

 

Листа на изборни факултетски предмети (Листа бр.1) 

 

Ред. 

бр. 
Код Предмет 

  I семестар 

1. МЕ514 Меѓународен менаџмент 

2. ME515 Менаџмент на мал бизнис 

3. MR511 Маркетинг менаџмент 

4. MR512 Маркетинг менаџмент на мали 

претпријатија 

  II семестар 

4. ME523 Претприемништво 

5. ME524 Лидерство 

6. MP521 Глобализација 

7. МR521 Претприемнички маркетинг 

менаџмент 

 



77 

 

 

 
 

По завршувањето на студиите, студентот се стекнува со звање: Магистер по бизнис 

менаџмент (M.Sc in Business Management), што се вреднува со 60 EКТС. 
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II /втор/ циклус на студии 4+1 

Маркетинг 

 

 

 

Р. 

Бр 

 

Код 

 

Предмет 

Вкупен фонд на 

часови 

Неделен фонд 

на часови 

 

ЕКТС 

 

 

Оптовар

еност 

 

Прв семестар 

 
 предава

ња 
вежби неделно    

 

1 
MR511 Маркетинг  менаџмент 40  30 3 2 7 210 

 

2 
MR512 Меѓународен  маркетинг 40 30 3 2 7 210 

3 MЕ511 
Маркетинг менаџмент на мали 

претпријатија 
40 30 3 2 7 210 

Два изборни предмета од листите 1 и 2: 

4 * 
Изборен факултетски предмет  

(Листа бр. 1) 
35 30 3 2 6 180 

5 ** 
Изборен универзитетски Листа бр. 

2 
15 15 1 1 3 90 

Втор семестар 

 
       

1 MR521 Стратегиски  маркетинг 40 30 3 2 7 210 

2 MR522 Маркетинг на услуги 40 30 3 2 7 210 

 * 
Изборен факултетски предмет  

(Листа бр. 1) 
35 30 3 2 6 180 

  
Пријава, изработка и одбрана на 

магистерски труд 
15 15 1 1 10 300 

  ВКУПНО (Втор циклус) 60 1800 

 

 

Листа на изборни факултетски предмети (Листа бр.1) 

 

Ред. 

бр. 

Код Предмет 

   I семестар 

1. MR 514 Маркетинг на трговски претпријатија 

2. МЕ514 Претприемништво 

3. MR514 Маркетинг менаџмент на набавки 

4. MR514 Маркетинг логистика 

5 MR514 Непрофитен маркетинг менаџмент 

  II семестар 

6 МЕ523 Претприемнички маркетинг менаџмент 

7 MR523 Маркетинг во туризам и угостителство 

8 MR523 Маркетинг на земјоделски претпријатија 

9 MR523 Директен маркетинг 

10 PN523 Право на интелектуална сопственост 
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Листа на изборни универзитетски предмети (Листа бр. 2) 

 

 

 
 

 
По завршувањето на студиите, студентот се стекнува со звање: Магистер по маркетинг 

(M.Sc in Marketing), што се вреднува со 60 EКТС. 
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Преглед на задолжителни и изборни предмети на Факултетот за економски науки  

 Втор циклус студии (4+1) – Здравствен и фармацевтски менаџмент  

 

Ред. 

бр. 
Предмети Карактеристика на предмет 

Задолжителни предмети 

1. 
Економика и организација на здравствени и 

фармацевтски институции 

Задолжителен предмет од 

факултетот 

2. Маркетинг во здравство и фармација 
Задолжителен предмет од 

факултетот 

3. 
Менаџмент информациски системи во 

здравството и фармацијата 

Задолжителен предмет од 

факултетот 

4. 
Менаџмент со трошоци во здравството и 

фармацевтските организации и институции 

Задолжителен предмет од 

факултетот 

5. Инвестиционен менаџмент 
Задолжителен предмет од 

факултетот 

Изборни предмети од факултетот 

1. Здравствено и социјално осигурување Изборен предмет од факултетот 

2. 
Управување со специјалистички и 

дијагностички постапки 
Изборен предмет од факултетот 

3. Кадровски менаџмент во здравство и фармација Изборен предмет од факултетот 

4. Менаџмент и мотивација Изборен предмет од факултетот 

5. Алокација на ресурси во фармацијата Изборен предмет од факултетот 

6. 
Менаџмент со набавки во здравствени и 

фармацевтски институции и организации 
Изборен предмет од факултетот 

7. Управување со клиники Изборен предмет од факултетот 

8. Право на интелектуална сопственост Изборен предмет од факултетот 

Изборни предмети од Универзитетот 

1. Деловна етика 
Изборен предмет застапен на 

единиците на ЕУРМ 

2. Англиски јазик 
Изборен предмет застапен на 

единиците на ЕУРМ 

3. Деловно планирање 
Изборен предмет застапен на 

единиците на ЕУРМ 

4. Финансиски менаџмент 
Изборен предмет застапен на 

единиците на ЕУРМ 

5. Специјално физичко образование 
Изборен предмет застапен на 

единиците на ЕУРМ 

6. Економија и криминал 
Изборен предмет застапен на 

единиците на ЕУРМ 

7. Заштита на тајни податоци 
Изборен предмет застапен на 

единиците на ЕУРМ 

8. Меѓународни односи и дипломатија 
Изборен предмет застапен на 

единиците на ЕУРМ 

9. Мултимедија 
Изборен предмет застапен на 

единиците на ЕУРМ 

10. Интернет технологии 
Изборен предмет застапен на 

единиците на ЕУРМ 

11. Информатички технологии 
Изборен предмет застапен на 

единиците на ЕУРМ 

12. Фотографија 
Изборен предмет застапен на 

единиците на ЕУРМ 

13. Моделирање Изборен предмет застапен на 
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единиците на ЕУРМ 

14. Цртање 
Изборен предмет застапен на 

единиците на ЕУРМ 

15. Визуелни комуникации 
Изборен предмет застапен на 

единиците на ЕУРМ 

16. Ергономија 
Изборен предмет застапен на 

единиците на ЕУРМ 

17. Превентивна стоматологија 
Изборен предмет застапен на 

единиците на ЕУРМ 

18. Орална хигиена 
Изборен предмет застапен на 

единиците на ЕУРМ 

 

По завршувањето на студиите, студентот се стекнува со звање: Магистер по 

здравствен и фармацевтски менаџмент, што се вреднува со 60 EКТС. 

 

Студиските програми на Факултетот за економски науки беа организирани според 

Европскиот кредит-трансфер систем, што значи дека секој студент се оценува со број на 

кредити. За секој наставен предмет студентот може да добие максимум 100 поени, од кои 

10 за присуство на предавања организирани во текот на академската година, 10 поени за 

активно учество во текот на наставата и 20 поени за изработени и презентирани 

семинарски задачи/трудови, и 60 за успешно положени колоквиуми (2 колоквиума по 30 

поени). Кредитите се доделуваат на студентот, откако ќе ги исполни условите за 

полагање и успешно ќе го положи соодветниот испит. 

 

Во поглед на изведување на наставата може да се каже дека наставниците и 

асистентите ги одржуваа часовите навремено и редовно, а присуството на студентите на 

настава и вежби беше задолжително.  
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 ФАКУ  ЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН 

СТУДИСКА ПРОГРАМА 

ФАКУЛТЕТ АРТ И ДИЗАЈН 

 
 

I година 

 

Ред.бр. Код Предмети 
Часови 

ЕКТС Оптовареност 
ПР ВЕ Вкупно 

  I семестар      
 KD111 Компјутерско дизајнирање 30 30 2+2 8 240 

 DP111 Методологија на дизајнирање 30 60 2+4  

2+4 
8 240 

 U111 Цртање 30 60 2+4 8 240 

 GD111 Основи на графички дизајн 30 60 2+4 8 180 

 ЕD111 Основи на проектирање 1 30 30 2+2 6 180 

   MD111 Основи на моден дизајн     30     30 2+2   

2+2 
6 180 

  II семестар      

 U121 Техники на цртање  30 60 2+4 8 240 

 IU121 Историја на  уметност 30 30 2+2 8 240 

 U122 
Ликовно обликување во 

дизајнот 30     60 2+4 8 240 

 
 Изборни предмети од следнава листа 

на предмети 
     

 

 
GD121 Основи на типографија 30 30 2+2 6 180 

 ЕD121 Основи на проектирање  2 30 30 2+2 6 180 

  MD121 Моделирање и кроење  30 60 2+4 6 180 

  Вкупно 330  22     30 900 
 

 

II година 

 
 

Ред.бр. Код Предмети 
Часови 

ЕКТС Оптовареност 
ПР ВЕ Вкупно 

 
 III семестар      

 MO211 Моделирање   15 60 1+4 8 240 

 DI211 Историја на дизајн 30 30 2+2 8 240 

 
 Изборни предмети од следнава листа на предмети 

 U211 Сликање  15 60 1+4 8 240 

 GD211 Графичка илустрација  30 60 2+4 6 180 

 ЕD211 Проектирање на  ентериер  30 30 2+2 6 180 

  МD211 Модна  илустрација  30 30 2+2 6 180 

 
 IV семестар      

 U221 Техники на сликање  30 60 2+4 8 240 

 МО221 3Д  дизајн  15 60 1+4 8 240 

 VK221 Визуелни комуникации  30 60 2+4 8 240 

 
 Изборни предмети од следнава листа на предмети 

 GD221 Дизајн на плакат 30 60 2+4 6 180 

 ЕD221 Дизајн на ентериер  30 30 2+2 6 180 

 MD221 Техники на шиење 30 60 2+4 6 180 

 
 Вкупно 345  23 30 900 
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III година 

 

 

 

IV година 

 

Ред.бр. Код Предмети 
Часови 

ЕКТС Оптовареност 
ПР ВЕ Вкупно 

 
 VII семестар      

    TD411 Традиција и дизајн 30 60 2+4 8 240 

 DP411 Дизајн анализа 30 30 2+2 8 240 

 
 Изборни предмети од следнава листа на предмети 

     S411 Сценографија 30 60 2+4 8 240 

 GD411 Графички дизајн 1 30 30 2+2 6 180 

 ED411 Ентериер  дизајн 1 30 30 2+2 6 180 

 MD411 Моден  дизајн 1 30 30 2+2 6 180 

 
 VIII семестар      

 DP421 Дизајн концепт 30 30 2+2 8 240 

 ММ421 Мултимедија  1 30 60 2+4 8 240 

 
 Изборни предмети од следнава листа на предмети 

   F421 Фотографија  1 30 60 2+4 8 240 

 GD421 Графички дизајн 2 30 30 2+2 6 180 

 ED421 Ентериер дизајн 2 30 30 2+2 6 180 

 MD421 Моден дизајн 2 30 30 2+2 6 180 

 
 Вкупно 300  20 30 900 

 

По завршување на четврта година и одбрана на дипломска  работа, студентот се стекнува со 

звањето 

ДИПЛОМИРАН ДИЗАЈНЕР 

во областа на графички дизајн, ентериер дизајн или моден дизајн. 

Со дипломирањето студентот се стекнува со 240 ЕКТС. 

Ред. бр. Код Предмети 
Часови 

ЕКТС Оптовареност 
ПР ВЕ Вкупно 

 
 V семестар      

 ID311 Индустриски дизајн  1 30 30 2+2 8 240 

 SD311 Современ дизајн 30 30 2+2 8 240 

 
 Изборни предмети од следнава листа на предмети  

 U311 Фотографија  30 60 2+4 8 240 

 GD311 Дизајн на книга 30 30 2+2 6 180 

 ЕD311 Дизајн на мебел    30 30 2+2 6 180 

  MD311 Колекција 1 30 60 2+4 6 180 

  VI семестар      

 MM321 Мултимедија  30 60 2+4 8 240 

 ID321 Индустриски дизајн  2 30 30 2+2 8 240 

 DP321 Дизајн  проект 30 30 2+2 8 240 

 
 Изборни предмети од следнава листа на предмети  

 GD321 Дизајн на печатени медиуми 30 60 2+4 6 180 

 ЕD321 Илуминација  на ентериер  30 30 2+2 6 180 

 MD321 Колекција 2 30 60 2+4 6 180 

  Вкупно 300  22     30 900 
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Втор циклус на студии 

 

Во академската 2020/21 на втор циклус студии на Факултетот за арт и дизајн 

тековно студираа 4 студенти на модул 4+1 Графички / Моден / Ентериер дизајн, и 1 

студент на модул 3+2 Дизајн на ентериер, 5 година на студии. Дел од студентите што ги 

имаат ислушано предметите во претходните академски години работат на своите 

магистерски трудови. Дел од студентите беа ангажирани како демонстратори на првиот 

циклус студии.  

 

 

 

ВТОР ЦИКЛУС НАУНИВЕРЗИТЕТСКИ  СТУДИИ 

МОДУЛ  4 + 1, V ГОДИНА 

IX   семестар 
  

РБ Код Предмет Фонд на 

часови 
Фонд на 

часови нед. 
ЕКТС Оптоварување 

1. U511 Современа уметност 30+30 2+2 8 240 

2. ID511 Индустриски  дизајн 30+30 2+2 8 240 

 
Два изборни предмети  од 

следните четири предмети 
 

 
  

3. 
4. 

  F511 Фотографија 30+30 2+2 8 240 

GD511 Графички дизајн А 30+30 2+2 6 180 

ED511 Ентериер  дизајн А 30+30 2+2 6 180 

MD511 Моден  дизајн А 30+30 2+2 6 180 

Вкупно 240 16 30 900 
 

X   семестар 
 

РБ Код Предмет Фонд на 

часови 
Фонд на 

часови нед. 
ЕКТС Оптоварување 

1. MI521 
Методологија на 

истражување 
30+30 

2+2 
8 240 

 
Еден  изборен предмет од 

следните три предмети 
 

 
  

2. 

GD521 Графички дизајн Б 30+30 2+2 6 180 

ED521 Ентериер дизајн Б 30+30 2+2 6 180 

MD521 Моден дизајн Б 30+30 2+2 6 180 

Пријава, изработка и одбрана на магистерски труд   

(како истражување или како проект) 
16 480 

Вкупно 180 12 30 900 
 

По завршување на семестар 9 и 10,  студентот изработува и брани магистерски 

труд со две можности:  

- со одбрана на истражувачки магистерски труд СЕ СТЕКНУВА со диплома 

МАГИСТЕР ПО ДИЗАЈН од областа на графички, ентериер или моден дизајн. 

- со презентирање на изработен дизајн проект или по организирање изложба СЕ 

СТЕКНУВА со диплома МАГИСТЕР ПО УМЕТНОСТ од областа на графички, 

ентериер или моден дизајн.  
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СТУДИСКА ПРОГРАМА 

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН 

ВТОР ЦИКЛУС НА УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

МОДУЛ  3 + 2 

 

  V ГОДИНА 

 

IX   семестар 
  

Р. 

бр. 
Код Предмет Фонд на 

часови 
Фонд на 

часови нед. 
ЕКТС Оптовару

вање 

1. DP511 Дизајн  синтеза 30+30 2+2 8 240 

2. ID511 Индустриски  дизајн 30+30 2+2 8 240 

 
Два изборни предмети  од 

следните четири предмети 
 

 
  

3. 
4.. 

 S511 Сценографија 30+30 2+2 8 240 

GD511 Графички дизајн 3 30+30 2+2 6 180 

ED511 Ентериер  дизајн 3 30+30 2+2 6 180 

MD511 Моден  дизајн 3 30+30 2+2 6 180 

Вкупно 240 16 30 900 
 

X   семестар 
 

Р. 

бр. 
Код Предмет Фонд на 

часови 
Фонд на 

часови нед. 
ЕКТС Оптовару

вање 

1. MI521 
Mетодологија на 

истражување 
30+30 

2+2 
8 240 

 
Еден  изборен предмет од 

следните три предмети 
 

 
  

2. 

GD521 Графички дизајн 4 30+30 2+2 6 180 

ED521 Ентериер дизајн 4 30+30 2+2 6 180 

MD521 Моден дизајн 4 30+30 2+2 6 180 

Пријава, изработка и одбрана на магистерски труд   

(како истражување или како проект) 
16 480 

Вкупно 180 8 30 900 
 

По завршување на семестар 9 и 10, студентот изработува и брани магистерски труд,  со 

две можности:  

- со одбрана на истражувачки магистерски труд СЕ СТЕКНУВА со диплома 

МАГИСТЕР ПО ДИЗАЈН  од областа на Графички, Ентериер или Моден дизајн. 

- со презентирање на изработен дизајн проект или по организирање изложба СЕ 

СТЕКНУВА со диплома МАГИСТЕР ПО АРТ од областа на Графички, Ентериер или 

Моден дизајн.  

Наставата за вториот циклус започна на 1. 10. 2020 и траеше до 30. 9. 2020. 

Зимскиот семестар беше од 1 октомври 2020 до 15 јануари 2021, а летниот од 15 февруари 

до 30 септември 2021. 

_______________________ 

Во рамките на секој семестар, за студентите од првиот циклус студии, се спроведоа 

по два колоквиума. За сите студенти во текот на учебната година се реализираа 9 

испитни сесии.  
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Дипломирани студенти 

 

Број на дипломирани студенти: 5 
 

1. Тамара Масовска, предмет Визуелни комуникации, ментор проф. д-р Гордана 

Вренцоска; 

2. Беттина Алили, предмет Колекција 2, ментор проф. д-р Јана Манева-Чупоска; 

3. Виктор Бранѓолица, предмет Дизајн на плакат, ментор проф. д-р Гордана Вренцоска;  

4. Сара Романов, предмет Графички дизајн 1, ментор проф. д-р Гордана Вренцоска;  

5. Ивона Бојческа, предмет Ентериер дизајн 1, ментор проф. м-р Зоран Ѓурески. 

 

Број на магистрирани студенти: 2 
 

1. Душица Симовска, 4+1 насока Графички дизајн, ментор проф. д-р Гордана 

Вренцоска; 

2. Емилија Хорват, 4+1 насока Графички дизајн, ментор проф. д-р Гордана 

Вренцоска. 
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 ФАКУ   ЛТЕТ ЗА СТОМАТОЛОГИЈА 

Преглед на студиски програми на Факултетот за стоматологија, заклучно со академската 

2010/2021 година за I /прв/ и II /втор/ циклус на студии 

 

Преглед на студиската програма на Факултетот за стоматологија, за I /прв/ и II /втор/ 

циклус на интегрирани академски студии, акредитирана со Решение бр.: 15-149/7 од 23. 3. 

2011 година. 

Прва студиска година  I - семестар 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови  

ЕКТС 

Оптовареност 

ПР ВЕ ВК 

   1. ME111 Анатомија 1      60      30       90     6 180 

   2. OO111 Општа и орална биохемија      45      45       90     6 180 

  Три изборни предмети од следната 

листа 

     

3. ST111 * Историски развој на стоматологијата со 

ергономија 

30        -       30     6 180 

   4. ОО112 Англиски Јазик       30      30       60     6 180 

5. OO113 * Медицинска етика и психологија      30        -       30     6 180 

6. OO114 Хемија       30      30       60     6 180 

  В  К  У  П  Н  О    195    105     300    30 900 

Прва студиска година  II – семестар 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови  

ЕКТС 

Оптовареност 

ПР ВЕ ВК 

   1. ME121 Oпшта и орална хистологија со 

Ембриологија 

60      30      90     5 150 

   2. ME122 Физиологија 1      45      30      75     5 150 

3. ME123 Анатомија 2      30      30      60     5 150 

   4. ST121 Анатомија на вилици и морфологија  

на заби 

15      30      45     5 150 

  Два изборни предмети од 

следната листа 

     

5. ME124 * Микробиологија со  

Имунологија 

     60      30      90     5 150 

6. ОО121 Информациони технологии      30        -      30     5 150 

7. OO122 Биологија      30        -      30     5 150 

  В  К  У  П  Н  О    240    150    390    30 900 
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Втора студиска година  III - семестар 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови  

ЕКТС 

Оптовареност 

ПР ВЕ ВК 

   1. ME211 Општа патологија      60      30       90    5 150 

   2. ME212 Физиологија 2      30      15       45    4 120 

3. ST211 Претклиничка мобилна протет. 1      15      45       60    5 150 

   4. ST212 Претклиничка реставративна  

одонтологија 1 

     15        -       15    4 120 

  Три изборни предмети од 

следната листа 

     

5. ME213 * Фармакологија       45      30       75    4 120 

6. ST213 * Заботехнички материјали      15        -       15    4 120 

7. ОО211 Медицинска статистика      15      30      45    4                    120 

8. ОО212 Физичко воспитување      15      15      30    4                    120 

  В  К  У  П  Н  О 195 150    345   30 900 

 

Втора студиска година  IV – семестар 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови  

ЕКТС 

Оптовареност 

ПР ВЕ ВК 

  1. ST221 Претклиничка мобилна протетика 2      15      45       60     5 150 

  2. ME221 Патофизиологија      45      15       60     5 150 

  3. ST222 Претклиничка реставративна  

одонтологија 2 

     15      60       75     5 150 

  Три изборни предмети од 

следната листа 

     

4. ME222 * Рендгенологија      30      30       60     5 150 

5. ST223 * Гнатологија      15      30       45     5 150 

   6. OO221 Медицинска екологија 

и јавно здравство 

30        -       30     5 150 

   7. OO222 Менаџмент во стоматологијата      30        -      30     5 150 

  В  К  У  П  Н  О    150    180    330    30                  900 

 
Трета студиска година  V - семестар 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови  

ЕКТС 

Оптовареност 

ПР ВЕ ВК 

   1. ME311 Интерна медицинa      60      30      90     6 180 

   2. ST311 Клиничка реставративна  

одонтологија 1 

     15      60      75     6 180 

3. ST312 Претклиничка фиксна протетика 1      15      45      60     6 180 

  Три изборни предмети од 

следната листа 

     

4. ME312 Дерматовенерологија  15     -  15     4 120 
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5. ME313 Психијатрија      15        -      15     4                    120 

6. ME314 * Неврологија 15        - 15     4 120 

7. ME315 * Епидемиологија на заразни 

Болести 

     30      15      45     4                   120 

  В  К  У  П  Н  О    150    150    300    30 900 

 

Трета студиска година  VI - семестар 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови  

ЕКТС 

Оптовареност 

ПР ВЕ ВК 

   1. ST321 Клиничка реставративна  

одонтологија 2 

     15     75 90     5 120 

   2. ST322 Претклиничка ендодонција 1      15        - 15     4 120 

3. ST323 Превентивна стоматологија      30      30 60     4 120 

   4. ST324 Претклиничка фиксна протетика 2      15      45 60     5 150 

  Три изборни предмети од 

следната листа 

     

5. МЕ321 * Хирургија  30   30 60     4                      120 

6. МЕ322 * Оториноларингологија  30        - 30     4                      120  

7. ME32

3 

Офталмологија      15      15 30     4                   120 

8. ST325 Дентофацијална естетика      15      15 30     4                   120 

  В  К  У  П  Н  О    150    195 345    30 900 

 

Четвртта студиска година  VII - семестар 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови  

ЕКТС 

Оптовареност 

ПР ВЕ ВК 

   1. ST411 Клиничка мобилна протетика 1      30      90    120     6 180 

   2. ST412 Претклиничка ендодонција 2      15      45      60     5 150 

3. ST413 Претклиничка ортодонција       30      30      60     5 150 

  Три изборни предмети од 

следната листа 

     

4. ST414 * Детска стоматологија 1      30      45      75     5 150 

5. ST415 

 

* Орална и максилофацијална 

хирургија 1 

     30      45      75     5 150 

6. ME411 Педијатрија      15        -      15     4                   120 

7. ME412 Физиологија на бременост      15        -      15     4                   120 

  В  К  У  П  Н  О    150    255    405    30 900 

        
 

Четврта студиска година  VIII - семестар 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови  

ЕКТС 

Оптовареност 

ПР ВЕ ВК 

   1. ST421 Орална и максилофацијална  

хирургија 2 

     30      45      75     5  150 

   2. ST422 Клиничка мобилна протетика 2       15      90    105     5  150 

3. ST423 Детска стоматологија 2      30      30      60     4                     120 

   4. ST424 Орална патологија и медицина      30      30      60     4                      120 

  Три изборни предмети од 

следната листа 

     

5. ST425 * Клиничка ендодонција 1      15     60      75     5  150 

6. ST426 * Клиничка ортодонција 1      15      30      45     4  120 

7. ОО421 Маркетинг во здравство      15         -      15     3   90 

8. МЕ421 Професионални заболувања      15         -      15     3                      90 

  В  К  У  П  Н  О    105    285    435    30 900 
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Петта студиска година  IX - семестар 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови  

ЕКТС 

Оптовареност 

ПР ВЕ ВК 

   1. ST511 Орална и максилофацијална  

хирургија 3 

     30      45      75     5 150 

   2. ST512 Клиничка ендодонција 2      15      45      60     5 150 

3. ST513 Клиничка ортодонција 2      15      30      45     5 150 

  Три изборни предмети од 

следната листа 

     

4. ST514 * Пародонтологија 1      30      75    105     5 150 

5. ST515 * Клиничка фиксна протетика 1      15      90    105     5 150 

6. ST516 Имплантологија      15      15      30     5                     150 

7. ST517 Реставрација на ендодонтски 

лечени заби 

15      15      30     5                     150 

   В  К  У  П  Н  О       120    300    420    30 900 

 

Петта студиска година  X - семестар 

Ред. 

Бр. 

Код Назив на предметот Часови  

ЕКТС 

Оптовареност 

ПР ВЕ ВК 

   1. ST521 Орална и максилофацијална 

хирургија 4 

     30      45      75     6 180 

   2. ST522 Пародонтологија 2      30      60      90     6 180 

3. ST523 Клиничка фиксна протетика 2      15      90    105     6 180 

  Два изборни предмети од 

следната листа 

     

4. МЕ521 * Форензична медицина      30        -       30     6 180 

5. ST524 Естетика во стоматологија      15      15      30     6 180 

6. ST525 Ургентни состојби  во 

стоматологија 

    15      15      30     6 180 

   В  К  У  П  Н  О          120    210    330    30  900 

* Предметот е условен од задолжителен предмет  во следниот семестар  

 

Преглед на студиската програма на Факултетот за стоматологија, на I /прв/ и 

II /втор/ циклус на интегрирани академски студии, акредитирана со Решение Број: 

1409-234/2 од 16.07.2018 година. 

 
Прва студиска година  I семестар 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови  

ЕКТС 
Оптовареност 

ПР ВЕ ВК   

1. ME111 Анатомија 1 60 30 90 9           270 

 OO111 Хемија 15  15 3             90 

2. OO112 Биологија 30 30 60 6           180 

3. OO113 Биохемија 30 30 60 5           150 

4. ST111 Анатомија на вилици и 

 морфологија на заби 

15 45 60 5           150 

                Изборен предмет 1      

5. ОО114 Историски развој на 

стоматологијата со ергономија 

30   15 45 2             60 

6. ОО115 Маркетинг  30   15 45 2             60 

  В  К  У  П  Н  О 180 150 330 30          900 

Неделно часови  22 
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Прва студиска година  II семестар 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови  

ЕКТС 

Оптовареност 

ПР ВЕ ВК 

1. ME121 Хистологија со ембриологија 30 30 60 6 180 

2. ME122 Анатомија 2 30 30 60 6 180 

3. ME123 Физиологија 60 30 90 9 270 

4. ST121 Стоматолошки материјали  

и апарати 

30 - 30 3 90 

5. ОО121 Биостатистика и информатика 30 30 60 4 120 

         Изборен предмет 1      

6. ОО122 Странски Јазик 30  30 2 60 

7. ОО123 Мотивација 30  30 2 60 

  В  К  У  П  Н  О 210 120 330 30 900 

Неделно часови  22 

 

Втора студиска година  III семестар 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови  

ЕКТС 

Оптовареност 

ПР ВЕ ВК 

1. ME211 Општа  патологија 45 15 60 6 180 

2. ST211 Претклиничка мобилна  

протетика 1 

15 45 60 6 180 

3. ST212 Гнатологија 30 30 60 5 150 

4. ME212 Микробиологија со 

Имунологија 

30 

 

30 60 6 180 

5. ОО211 Медицинска етика и 

Психологија 

30 30 60 5 150 

           Изборен предмет 1      

6. ОО212 Физичко воспитување 15 15 30 2 60 

7. ME213 Здравствена екологија и 

 Јавно здравство 

15 15 30 2 60 

  В  К  У  П  Н  О 165 165 330 30 900 

Неделно часови  22 

 

Втора студиска година  IV семестар 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови  

ЕКТ

С 

Оптовареност 

ПР ВЕ ВК 

1. ST221 Претклиничка мобилна 

 протетика 2 

30 45 75 8 240 

2. ME221 Патофизиологија 30 30 60 6 180 

3. ME222 Фармакологија 30 30 60 6 180 

4. ME223 Психијатрија и психотерапија 15 - 15 2 60 

5. ST222 Стоматолошка рендгенологија  30 30 60 5 150 

          Изборен предмет 1      

6. ОО221 Менаџмент  30 15 30 3 90 

7. ОО222 Генетски основи во стоматологија 30 15 30 3 90 

  В  К  У  П  Н  О 165 150 300 30 900 

Неделно часови  20 

 

Трета студиска година  V семестар 

Ред. 

бр. 

   Код Назив на предметот              Часови  

ЕКТС 

Оптовареност 

   ПР   ВЕ  ВК 

1. ME311 Интерна медицинa    60   30  90     8         240 

2. ST311 Претклиничка  кариологија    30   60  90     8         240 
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3. ST312 Претклиничка фиксна  

протетика 1 

   15   45  60     6         180 

4. ME312 Дерматовенерологија    15   15  30     3            90 

5. ME313 Неврологија    15   15     2            60 

         Изборен предмет 1      

6. ОО311 Моделирање    15   30  45     3             90 

7. ME314 Педијатрија    15   30  45     3             90 

  В  К  У  П  Н  О 150 180 330  30          900 

Неделно часови  22 

 

Трета студиска година  VI семестар 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот             Часови  

ЕКТС 

Оптовареност 

ПР ВЕ ВК 

1. МЕ321 Инфектологија 15 15 30 3 90 

2. ST321 Клиничка  кариологија  1 15 75 90 7 210 

3. МЕ322 Оториноларингологија 15 - 15 2 60 

4. ST322 Превентивна стоматологија 30 30 60 6 180 

5. ST323 Претклиничка фиксна  

протетика 2 

15 45 60 5 150 

6. МЕ323 Хирургија 30 30 60 4 120 

          Изборен предмет 1      

7. ST324 Фокалози 15 15 30 3 90 

8. ME324 Епидемологија  15 15 30 3 90 

  В  К  У  П  Н  О 135 210 345 30 900 

Неделно часови  23 

 

Четврта студиска година  VII семестар 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот            Часови  

 ЕКТС 

Оптовареност 

  ПР  ВЕ  ВК 

        

1. ST411 Клиничка мобилна  

протетика 1 

 30  90 120    7        210 

2. ST412 Клиничка кариологија 2  15  45   60    4        120 

3. ST413 Претклиничка ортодонција  30  30   60    5        150 

4. ST414 Детска стоматологија 1  30  45   75    5        150 

5. ST415 Орална хирургија 1  30  45   75    5        150 

6. ST416 Претклиничка ендодонција  15 30 45 2 60 

           Изборен предмет 1      

7. ОО411 Визуелни комуникации  15   15    2           60 

8. ME411 Физиологија на бременост  15 -  15    2           60 

  В  К  У  П  Н  О 165 285 450  30        900 

        

Неделно часови  30 

 

Четврта студиска година  VIII - семестар 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови  

ЕКТС 

Оптовареност 

ПР ВЕ ВК 

1. ST421 Орална хирургија 2 30 45 75 4 120 

2. ST422 Клиничка мобилна  

протетика 2 

15 90 105 8 240 

3. ST423 Детска стоматологија 2 30 30 60 4 120 

4. ST424 Орална патологија 30 30 60 4 120 

5. ST425 Клиничка ендодонција 1 15 60 75 4 120 

6. ST426 Клиничка ортодонција 1 15 30 45 3 90 
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        Изборен предмет 1      

7. ОО421 Цртање 15 - 15 3 90 

8. ST427 Ургентни состојби во 

стоматологијата 

15 - 15 3 90 

  В  К  У  П  Н  О 150 285 435 30 900 

Неделно часови 29 

 

Петта студиска година  IX – семестар 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови  

ЕКТС 

Оптовареност 

ПР ВЕ ВК 

1. ST511 Максилофацијална 

 хирургија 1 

30 45 75 5 150 

2. ST512 Клиничка ендодонција 2 30 45 75 5 150 

3. ST513 Клиничка ортодонција 2 15 30 45 4 120 

4. ST514 Пародонтологија 1 30 75 105 7 210 

5. ST515 Клиничка фиксна  

протетика 1 

15 90 105 7 210 

           Изборен предмет 1      

6. МЕ511 Офталмологија 15 15 30 2 60 

7. ОО511 Фотографија 15 15 30 2 60 

  В  К  У  П  Н  О 135 300 435 30 900 

Неделно часови  29 

 

Петта студиска година  X - семестар 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови  

ЕКТС 

Оптовареност 

ПР ВЕ ВК 

1. ST521 Максилофацијална  

хирургија 2 

30 45 75 5 150 

2. ST522 Пародонтологија 2 30 60 90 6 180 

3. ST523 Клиничка фиксна  

протетика 2 

15 90 105 7 210 

4. ST524 Имплантологија 15 30 45 3 90 

5. МЕ521 Форензична медицина 15 15 30 2 60 

               Дипломски труд 75  75 5 150 

          Изборен предмет 1      

6. ST525 Естетика во стоматологија 15 15 30 2 60 

7. ОО521 Вовед во право 15 15 30 2 60 

  В  К  У  П  Н  О 195 255 450 30 900 

 

Забелешка: Со завршување на петтата студиска година студентот се стекнува со диплома, 

ДОКТОР ПО СТОМАТОЛОГИЈА 

 

 
Преглед на студиска програма за Стручни студии на I /прв/ циклус Забни техничари 

на Факултетот за стоматологија акредитирана со Решение број: 15-5/3 од 07.10.2011 

година. 
Прва студиска година   I семестар 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови ЕКТ

С 

Оптовареност 

ПР ВЕ ВК   

1 ST111 Анатомија и физиологија на џвакален 

систем 

30 45 75 6 180 
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Прва студиска година  II семестар 

 

Задолжителна стручна пракса во заботехничка лабораторија во траење од 30 работни дена. Услов 

за запишување на 3 семестар. 

 

Втора студиска година  III семестар 

 

Втора студиска година   IV семестар  

 

Задолжителна стручна пракса во заботехничка лабораторија во траење од 30 работни дена е услов 

за запишување на V семестар. 

 

 

2 ST112 Анатомија на вилици и морфологија 

на заби 

30 45 75 6 180 

3 ST113 Заботехнички материјали 30 0 30 6 180 

  Избира два од три предмети      

4 ST114 *Заботехнички апарати и инструменти 30 30 60 6 180 

5 ОО111 Англиски јазик  30 30 60 6 180 

6 МЕ111 Анатомија 30 30 60 6 180 

  В к у п н о 150 150 300 30 900 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови ЕКТ

С 

Оптоваренос

т ПР ВЕ ВК 

1 ST121   Претклиничка фиксна протетика 1  30 90 120 10 300 

2 ST122 Претклиничка реставративна одонтологија  30 60 90 10 300 

  Избира еден од два  предмети      

3 ОО121 *Информациони технологии 30 60 90 10 300 

4 МЕ121 Физиологија 30 60 90 10 300 

  В к у п н о 90 210 300 30 900 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови ЕКТ

С 

Оптовареност 

ПР ВЕ ВК 

1 ST231 Претклиничка мобилна протетика 1 30 90 120 8 240 

2 ST232 Претклиничка фиксна протетика 2  30 90 120 8 240 

3 ST233 Превентивна стоматологија  30 30 60 7 210 

  Избира еден од два предмети       

4 OO231 Медицинска етика и психологија 30 0 30 7 210 

5 OO232 Медицинска екологија и јавно здравство 30 0 30 7 210 

  В к у п н о 120 210 330 30 900 

Ред. 

Бр. 

Код Назив на предметот Часови ЕКТ

С 

 

Оптовареност 

ПР ВЕ ВК 

1        ST241 Претклиничка мобилна протетика 2  30 90 120 8 240 

2 ST242 Претклиничка ортодонција 1 30 90 120 8 240 

  Избира два од три предмети      

3 ST243 *Дентофацијална естетика 15 30 45 7 210 

4 ST244 *Историски развој на стоматологијата и 

ергономија 

15 0 15 7 210 

5 ST245 Професионални заболувања 15 0 15 7 210 

  В к у п н о 90 210 300 30 900 
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Трета студиска година  V семестар 

 

Трета студиска година VI семестар 

 

* Предметот е условен од задолжителен предмет во следниот семестар  

 

Преглед на студиска програма за Стручни студии на I /прв/ циклус за забни 

техничари на Факултетот за стоматологија акредитирана со Решение број:1409-234/2 

од 16.07. 2018 година. 
 

Прва студиска година   I семестар  

Неделно часови 20 

 

Прва студиска година  II семестар 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови ЕКТ

С 

 

Оптоваренос

т ПР ВЕ ВК 

1 ST351 Претклиничка мобилна протетика 3 30 90 120 8 240 

2 ST352 Претклиничка фиксна протетика 3 15 90 105 8 240 

  Избира два од три предмети      

3 ST353 *Претклиничка ортодонција 2 15 60 75 7 210 

4 ST354 * Имплантологија  15 0 15 7 210 

5 OO351 Менаџмент 15 0 15 7 210 

  В к у п н о 75 240 315 30 900 

Р. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови ЕКТ

С 

Оптоваренос

т 
ПР ВЕ ВК 

1 ST361 Претклиничка мобилна протетика 4 15 120 135 8 240 

2 ST362   Претклиничка фиксна протетика 4 15 120 135 8 240 

  Избира два од три предмети      

3 ST363 * Пародонтологија 15 15 35 7 210 

4 ST364 *Вилично-лицева протетика 15 0 15 7 210 

5 ST365 Реставрација на ендодонтски лечени заби 15 0 15 7 210 

  В к у п н о 60 255 315 30 900 

Ред. 

бр. 
Код Назив на предметот 

Часови 
ЕКТ

С 
Оптовареност 

ПР ВЕ ВК   

1 ST111 
Анатомија, физиологија и биомеханика на 

џвакален систем 
30 45 75 8 240 

2 ST112 Морфологија на заби 30 60 90 9 270 

3 ST113 Заботехнички материјали 30 0 30 3   90 

4 ST114 Заботехнички апарати и инструменти 30 30 60 6 180 

  Изборени предмети – избира 4 ЕКТС      

5. ST115 Ергономија 15 0 15 2   60 

6. ОО111 Моделирање 15 15 30 2   60 

7. СТ116 Орална хигиена 15 15 30 2   60 

  В к у п н о 150 150 300 30 900 

Ред. 

Бр. 
Код Назив на предметот 

Часови ЕК

ТС 
Оптовареност 

ПР ВЕ ВК 

1 ST121 Дентални коронки 30 90 120 9 270 
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Неделно часови 25 

 

Задолжителна вонсеместрална стручна пракса во заботехничка лабораторија во траење од 15 

работни дена. Услов за запишување на 3 семестар 

 

Втора студиска година  III  семестар 

Неделно часови 27 

 

Втора студиска година   IV семестар 

 

Неделно часови 20 

 

Задолжителна вонсеместрална стручна пракса во заботехничка лабораторија во траење од 15 

работни дена е услов за запишување на 5 семестар. 

 

 

 

 

 

 

 

2 ST122 Реставративна дентална медицина 30 60 90 7 210 

3 ST123 Тотални протези 30 90 120 9 270 

  Изборен предмет- избира 5 ЕКТС      

4 ОО121 Медицинска етика и психологија 15  15 2   60 

5. МЕ121 Орална физиологија 15 15 30 3   90 

6. ОО122 Странски јазик 15 15 30 3   90 

  В к у п н о 120 255 375 30 900 

Ред. 

бр. 
Код Назив на предметот 

Часови ЕКТ

С 
Оптовареност 

ПР ВЕ ВК 

1 ST231 Парцијални протези 30 90 120 8 240 

2 ST232 Дентални мостови 30 90 120 8 240 

3 ST233 Превентивна стоматологија 30 30 60 5 150 

4 ST234 Ортодонција 1 30 60 90 7 210 

  Изборен предмет – избира 2 ЕКТС      

5 OO231 Хигиена и јавно здравство 15 0 15 2  60 

6. ST245 Историски развој на стоматологијата 15 0 15 2  60 

  В к у п н о 135 270 405 30 900 

Ред. 

бр. 
Код Назив на предметот 

Часови ЕКТ

С 

 

Оптовареност 
ПР ВЕ ВК 

1 ST241 Скелетирана протеза 1 30 60 90 9 270 

2 ST242 Ортодонција 2 30 90 120 10 300 

3 ST243 Дентофацијална естетика 15 30 45 6 180 

4 ОО241 Информациони технологии 15 15 30 3   90 

  Изборен предмет - избира 2 ЕКТС      

5. СТ244 Вилично-лицева протетика 15 0 15 2   60 

6. OO342 Дентална фотографија 15 0 15 2   60 

  В к у п н о 105 195 300 30 900 
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Трета студиска година  V семестар 

 

Неделно часови 20 

Задолжителна вонсеместрална стручна пракса во заботехничка лабораторија во траење од 10 

работни дена по 8 часа е услов за запишување на 5 семестар. 

 

Трета студиска година  VI семестар 

 

Неделно часови 22 

 

Преглед на бројот на наставните  часови од теоретска и практична настава по  семестри  на 

студиската програма за стручни студии од прв циклус за забни техничари на Факултетот за  

стоматологија 

 

Реден 

број 

Семестар Предавања Вежби  Вкупно   EКTС Неделно 

1. I 150 150 300 30 20 

2. II 120 255 375 30 25 

3. III 135 270 405 30 27 

4. IV 105 195 300 30 20 

5. V 105 195 300 30 20 

6. VI 0 360 360 30 22 

Вкупно  615 1425 2040 180  

 

По завршување на трета година и одбрана на дипломска работа, студентот се стекнува со 

звањето:  СТРУЧЕН ЗАБЕН ТЕХНИЧАР во областа на ПРОТЕТИКА И ОРТОДОНЦИЈА 

Со завршување на студиите и одбрана на дипломската работа студентот се стекнува со 180 ЕКТС. 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

бр. 
Код Назив на предметот 

Часови ЕКТС 

 
Оптовареност ПР ВЕ ВК 

1 ST351 Скелетирана  протеза 2 15 60 75 8 240 

2 ST352 Стоматолошка керамика  15 90 105 9 270 

3 ST353 Дентална имплантологија 15 0 15 3    90 

4 ST354 Орална патологија со пародонтологија 30 0 30 4 120 

  Изборени предмети - избира 6 ЕКТС      

5. ОО351 Цртање 15 30 45 3   90 

6. ST355 Ургентни состојби  во стоматологија 15 15 30 3   90 

7. ST356 Орална хирургија 15 15 30 3   90 

  В к у п н о 105 195 300   30 900 

Ред. 

Бр. 
Код Назив на предметот 

Часови ЕКТ

С 

Оптоваренос

т ПР ВЕ ВК 

1. ST361 Лабораториска пракса протетика 0 270 270 18 540 

2. ST362 Лабораториска пракса по ортодонција 0 90  90 6 180 

  Дипломска работа     60  60 6 180 

2  В к у п н о 0 360 360 30 900 
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 ФАКУ  ЛТЕТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА 

СТУДИСКА ПРОГРАМА 

ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА 

од академската 2020-21 година 

 

I година 
 

1 семестар 

 

2 семестар 

 

II година 

3 семестар 

 

 

 

Р.бр. Код на пред-

метот 

Назив на 

предметот 

Вкупен фонд 

на часови 
Предавања  Вежби 

 Неделен фонд   

на часови 
Предавања  Вежби 

ЕКТС Оптоварување 

1. P111 Вовед во право 45 30 3 2 8 240 

2. EC111 Основи на 

економија 

45 30 3 2 8 240 

3. ОО111 Вовед во 

криминалистика 

45 30 3 2 8 240 

Еден изборен предмет:  

1. ОО112 Специјално 

физичко 

образование 1 

45 30 3 2 6 180 

2. B112 Заштита на тајните 

информации 

45 30 3 2 6 180 

Р. Бр. Код на 

предметот 

Назив на предметот Вкупен фонд 

на часови 
Предавања  Вежби 

Неделен фонд 

на часови 
Предавања  Вежби 

ЕКТС Оптоварување 

1. I121  Информациони 

технологии 

45 30 3 2 8 240 

2. P121  Казнено право  45 30 3 2 8 240 

Два изборни предмета: 

1. 
KR122 

Економија и 

криминалот 

45 30 3 2 8 240 

2. OO122 Специјално физичко 

образование 2  

45 30 3 2 6 180 

3. ON122 Деловен странски 

јазик 1 

45 30 3 2 6 180 

Р. бр. Код на 

предметот 

Назив на предметот Вкупен фонд 

на часови 
Предавања  Вежби 

Неделен фонд 

на часови 
Предавања  Вежби 

ЕКТС Оптоварување 

1. P211 Казнено процесно право 45 30 3 2 8 240 

2. B211 Основи на 

безбедносните системи 

45 30 3 2 8 240 

3. KR211 Криминалистичка 

тактика 

45 30 3 2 8 240 

Еден изборен предмет: 

1. OO212 Боречки спортови 1 45 30 3 2 6 180 

2. Р212 Детективско право 45 30 3 2 6 180 
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4 семестар 

 

III година 

  

5 семестар 

 

6 семестар 

 

 

 

Р. Бр. Код на 

предметот 

Назив на 

предметот 

Вкупен фонд на 

часови 
Предавање  Вежби 

Неделен фонд 

на часови 
Предавање  Вежби 

ЕКТС Оптоварување 

1. ЕС221 Планирање  и 

економија на 

приватното 

обезбедување 

45 30 3 2 8 240 

2. B221 Безбедносен систем 

на РМ 

45 30 3 2 8 240 

Два изборни предмета: 

1. ON222 Деловен странски 

јазик 2  

45 30 3 2 8 240 

2. KR222 Криминалистичка 

техника 

45 30 3 2 6 180 

3. OO221 Боречки спортови 2 45 30 3 2 6 180 

Р. Бр. Код на 

предметот 

Назив на 

предметот 

Вкупен фонд 

на часови 
Предавања  Вежби 

Неделен фонд 

на часови 
Предавања Вежби 

ЕКТС Оптоварување 

1. Р311 Меѓународно 

јавно право 

45 30 3 2 8 240 

2. MR311 Маркетинг во 

безбедноста 

45 30 3 2 8 240 

3. P312 Кризен 

менаџмент 

45 30 3 2 8 240 

Еден изборен предмет: 

1. КR312 Криминалистичка 

методика 

45 30 3 2 6 180 

2. B312 Приватна 

безбедност 

45 30 3 2 6 180 

Р. бр. Код на 

предметот 

Назив на 

предметот 

Вкупен фонд 

на часови 
Предавања  Вежби 

Неделен фонд 

на часови 
Предавања Вежби 

ЕКТС Оптоварување 

1. ЕС321 Контрола и надзор 

над безбедносниот 

сектор 

45 30 3 2 8 240 

2. KR321 Судска медицина 45 30 3 2 8 240 

Два  изборни предмета: 

1. KR321 Пенологија 45 30 3 2 6 180 

2. KR323 Криминалистичко 

разузнавање 

45 30 3 2 6 180 

3. МЕ322 Детективски 

менаџмент 

45 30 3 2 6 180 
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IV година 

7 семестар 

 

8 семестар 

 

 

 По завршување на четврта година и одбрана на дипломска работа, студентот се 

стекнува со звањето: ДИПЛОМИРАН КРИМИНАЛИСТ.  

Со дипломирањето студентот се стекнува со 240 ЕКТС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. 

бр. 

Код на 

предметот 

Назив на предметот Вкупен 

фонд на 

часови 
Предавања  

Вежби 

Неделен 

фонд на 

часови 
Предавања 

Вежби 

ЕКТС Оптоварување 

1. B411  Ризици и закани по 

безбедноста 

45 30 3 2 9 270 

2. B412  Меѓународни организации и 

безбедноста 

45 30 3 2 9 270 

Два изборни предмета: 

1. B413 Конфликтите, мирот и 

безбедноста 

45 30 3 2 6 180 

2. K411  Тактика и техника на 

извршување на 

детективската дејност и 

обезбедување на имот и 

лица 

45 30 3 2 6 180 

3. K412  Современи 

криминалистички теории 

45 30 3 2 6 180 

Р. 

Бр. 

Код на 

предметот 

Назив на предметот Вкупен фонд 

на часови 
Предавања  

Вежби 

Неделен 

фонд на 

часови 
Предавања  

Вежби 

ЕКТС Оптоварување 

1. К421 Компаративна 

криминологија 

45 30 3 2 8 240 

2. К422 Организираниот 

криминал и 

тероризмот 

45 30 3 2 8 240 

3.  Одбранет дипломски 

труд 

75   8 240 

Еден изборен предмет: 

1. B 421 Безбедносен 

менаџмент 

45 30 3 2 6 180 

2. K423  Форензичка 

криминалистика 

45 30 3 2 6 180 
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II /втор/ циклус на студии 

 

 Во академската 2020/2021 тековно на II /втор/ циклус студии на Факултетот за 

детективи и криминалистика студираа вкупно 14 студенти.  

За студентите во текот на учебната година се реализираа и 9 испитни сесии. 

 

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА НА ВТОР ЦИКЛУС НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И 

КРИМИНАЛИСТИКА 

 

Петта година   IX – семестар 

 

Петта година  X – семестар 

 

По одбраната на магистерската теза, студентот се стекнува со звањето: Магистер по 

безбедност.  

 

 

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови ЕКТС Оптовар

еност 

Наставник 

ПР ВЕ ВК  

1.  Тероризам и асиметрични 

закани 

45 30 75 8 240 Александар 

Нацев 

2.  Глобализацијата и 

безбедноста 

45 30 75 8 240 Марјан 

Богданоски 

3.  Меѓународни организации и  

Безбедноста 

45 30 75 8 240 Љупчо 

Сотировски 

  Избира еден од следните   

Предмети 

      

1.  Економски аспекти на  

ресурсите во одбраната
 

45 30 75 6 180 Александра 

Станковска 

2.  Методологија  45 30 75 6 180 Марјан Габеров 

  Вкупно 180 120 300 30 900  

Ред. 

бр. 

Код Назив на предметот Часови ЕКТС Оптоварен

ост 

Наставник 

ПР ВЕ ВК 

1.  Парламентарна контрола и 

надзор над разузнавачките 

и безбедносните служби 

45 30 75 8 240 Марјан 

Богданоски 

Еден  изборен предмет 

1.  Заедничка надворешна и  

безбедносна политика на ЕУ 

45 30 75 8 240 Љупчо  

Сотировски 

2.  Компаративни безбедносни  

системи  

 

45 30 75 6 180 Александар  

Нацев 

3.  Одбрана на магистерски 

труд 

45 30 75 16 180  

  Вкупно ( IX семестар и X 

семестар) 

450 120 30

0 

30 900  
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Дипломирани студенти 

Дипломирани студенти на прв циклус - вкупно: 25 

Магистрирани студенти на втор циклус - вкупно: 16 

 

Студиските програми на Факултетот за детективи и криминалистика беа 

организирани според Европскиот кредит-трансфер систем, што значи дека секој студент 

се оценува со број на кредити. За секој наставен предмет студентот може да добие 

максимум 100 поени, од кои 20 за присуство на предавања организирани во текот на 

академската година, 20 за активно учество и изработени практични задачи/трудови, и 60 

за успешно положени колоквиуми (2 колоквиума по 30 поени). Почнувајќи од летниот 

семестар за академската 2015/2016 година, со одлука од Сенатот на Европскиот 

универзитет, се воведе полагање преку два колоквиуми (2 колоквиума по 30 поени).  

Кредитите се доделуваат на студентот, откако ќе ги исполни условите за полагање и 

успешно ќе го положи соодветниот испит.  

 ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ 

ПРЕГЛЕД НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ 

 

ПРВ ЦИКЛУС 

НАСОКА: Правни студии 

 
I година 

I семестар 

Р. бр. 
Код на 

курсот 
Назив на предмет 

Часови 

Неделен 

фонд на 

часови 
ЕКТС 

Оптова-

реност 

ПР ВЕ ПР ВЕ 

1 
P111 Вовед во правото 

30 45 2 3 8 240 

2 
P112 Социологија на правото 

30 45 2 3 8 240 

3 
P113 Историја на правото 

30 45 2 3 8 240 

Еден изборен предмет: 

1 

Е111 Основи на економија 

(изборен) 
30 45 2 3 6 180 

2 
ОО111 Англиски јазик 1 (изборен) 

30 30 2 2 6 180 

3 

PI113 Вовед во политичките 

науки (изборен) 
30 45 2 3 6 180 

Вкупно 120 180 8 12 30 900 
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I година 

II семестар 

Р.бр. 
Код на 

курсот 
Назив на предмет 

Часови 

Неделен 

фонд на 

часови 
ЕКТС 

Оптова-

реност 

ПР ВЕ ПР ВЕ 

1 
P121 Казнено право 

30 45 2 3 8 240 

2 
P122 Уставно право 

30 45 2 3 8 240 

3 
P123 Граѓанско право-општ дел 

30 45 2 3 8 240 

Еден изборен предмет: 

1 

I111 Информатика (за 

правници) 
30 45 2 3 6 180 

2 
ОО121 Англиски јазик 2 

30 30 2 2 6 180 

3 

PI123 Култура на говор и јавен 

настап во политиката 
30 45 2 3 6 180 

Вкупно 120 180 8 12 30 900 

 

II година 

III семестар 

Р.бр. 
Код на 

курсот 
Назив на предмет 

Часови 

Неделен 

фонд на 

часови ЕКТС 
Оптова-

реност 

ПР ВЕ ПР ВЕ 

1 
P211 Трговско право 

30 45 2 3 8 240 

2 

P212 Основи на казнено 

процесно право 
30 45 2 3 8 240 

3 
P213 Административно право 

30 45 2 3 8 240 

Еден изборен предмет: 

1 
P214 Семејно и наследно право 

30 45 2 3 6 180 

2 
P215 Право на друштва 

30 45 2 3 6 180 

3 
PI213 Политички систем 

30 45 2 3 6 180 

Вкупно 120 180 8 12 30 900 
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II година 

IV семестар 

Р.бр. 
Код на 

курсот 
Назив на предмет 

Часови 

Неделен 

фонд на 

часови ЕКТС 
Оптова-

реност 

ПР ВЕ ПР ВЕ 

1 
P221 Стварно право 

30 45 2 3 8 240 

2 
P222 Облигационо право 

30 45 2 3 8 240 

3 
P223 Трудово право 

30 45 2 3 8 240 

Еден изборен предмет: 

1 
МЕ211 Основи на менаџмент 

30 45 2 3 6 180 

2 
P225 Финансиско право 

30 45 2 3 6 180 

3 

PI223 Меѓународни односи и 

дипломатија 
30 45 2 3 6 180 

Вкупно 120 180 8 12 30 900 

 
III година 

V семестар 

Р.бр. 
Код на 

курсот 
Назив на предмет 

Часови 

Неделен 

фонд на 

часови ЕКТС 
Оптова-

реност 

ПР ВЕ ПР ВЕ 

1 
P311 Основи на меѓународно 

јавно право 30 45 2 3 8 240 

2 
P313 Основи на управно 

процесно право 
30 45 2 3 8 240 

3 
P312 Меѓународно приватно 

право 
30 45 2 3 8 240 

Еден изборен предмет: 

1 
P314 Малолетничко казнено 

право 
30 45 2 3 6 180 

2 
DP514 Основи на деловна етика 

30 45 2 3 6 180 

3 
PI313 Надворешна политика 

30 45 2 3 6 180 

4 
MR211 Основи на маркетинг 

30 45 2 3 6 180 

Вкупно 120 180 8 12 30 900 
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III година 

VI семестар 

Р.бр. 
Код на 

курсот 
Назив на предмет 

Часови 

Неделен 

фонд на 

часови ЕКТС 
Оптова-

реност 

ПР ВЕ ПР ВЕ 

1 
P321 Основи на граѓанско 

процесно право 30 45 2 3 8 240 

2 
P322 Меѓународно казнено  

право 
30 45 2 3 8 240 

3 
P325 Корпоративно управување 

30 45 2 3 6 180 

Еден изборен предмет: 

1 
P323 Право на ЕУ 

30 45 2 3 8 240 

2 
P324 Правосудство и 

организација 
30 45 2 3 6 180 

3 
PI323 Глобализација 

30 45 2 3 6 180 

4 
ME312 Менаџмент на човечки 

ресурси 
30 45 2 3 6 180 

Вкупно 120 180 8 12 30 900 

 

IV година 

VII семестар 

Р.бр. 
Код на 

курсот 
Назив на предмет 

Часови 

Неделен 

фонд на 

часови 
ЕКТС 

Оптова-

реност 

ПР ВЕ ПР ВЕ 

1 
P313 Граѓанско процесно право 

30 45 2 3 8 240 

2 
P312 Меѓународно трговско 

право 
30 45 2 3 8 240 

3 
P413 Меѓународно јавно право 

30 45 2 3 8 240 

Еден изборен предмет: 

1 
PN415 Управно процесно  право  

30 45 2 3 6 180 

2 
DP416 Стечај и стечајна постапка 

30 45 2 3 6 180 

3 
MP417 Дипломатско и конзуларно 

право 
30 45 2 3 6 180 

Вкупно 120 180 8 12 30 900 
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IV година 

VIII семестар 

 

Р.бр. 
Код на 

курсот 
Назив на предмет 

Часови 

Неделен 

фонд на 

часови ЕКТС 
Оптова-

реност 

ПР ВЕ ПР ВЕ 

1 
P421 Казнено право-применета 

програма 30 45 2 3 8 240 

2 
P425 Пенологија 

30 45 2 3 8 240 

3 
 Методологија 

30 45 2 3 8 240 

Два изборни предмет: 

1 
PN424 Запишување права на 

недвижности 
30 45 2 3 6 180 

2 
DP426 Економска анализа на 

правото 
30 45 2 3 6 180 

3 
MP427 Меѓународни организации 

и трибунали 
30 45 2 3 6 180 

Вкупно 120 180 8 12 30 900 

 

V година (4+1) 

IX семестар  

Р.бр. 
Код на 

курсот 
Назив на предмет 

Часови 

Неделен 

фонд на 

часови ЕКТС 
Оптова-

реност 

ПР ВЕ ПР ВЕ 

1 
P511 Граѓанско процесно право 

30 45 2 3 7 210 

2 
P512 Казнено процесно право 

30 45 2 3 5 150 

3 
P513 Меѓународно јавно право 

30 45 2 3 7 210 

Еден изборен предмет: 

1 
PN514 Управно процесно  право  

30 45 2 3 6 180 

2 
DP515 Стечај и стечајна постапка 

30 45 2 3 6 180 

3 
MP516 Дипломатско и конзуларно 

право 
30 45 2 3 6 180 

Вкупно 120 180 8 12 30 900 
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V година (4+1) 

X семестар  

Р.бр. 
Код на 

курсот 
Назив на предмет 

Часови 

Неделен 

фонд на 

часови 
ЕКТС 

Оптова-

реност 

ПР ВЕ ПР ВЕ 

1 
P521 Пенологија 

30 45 2 3 7 210 

2 

 Пријава, изработка и 

одбрана на магистерскиот 

труд 

    5 150 

3 
  

      

Еден изборен предмет: 

1 
PN523 Запишување права на 

недвижности 
30 45 2 3 6 180 

2 
DP524 Економска анализа на 

правото 
30 45 2 3 6 180 

3 
MP525 Меѓународни организации 

и трибунали 
30 45 2 3 6 180 

Вкупно 120 180 8 12 30 900 

 

 

V година (3+2) 

IX семестар  

Р.бр. 
Код на 

курсот 
Назив на предмет 

Часови 

Неделен 

фонд на 

часови ЕКТС 
Оптова-

реност 

ПР ВЕ ПР ВЕ 

1 P511 Казнено-процесно право 30 45 2 3 8 240 

2 P512 
Право на индустриска 

сопственост 
30 45 2 3 8 240 

3 P513 
Меѓународно право за 

правата на човекот 
30 45 2 3 8 240 

Еден изборен предмет: 

1 PN513 
Право на интелектуална 

сопственост 
30 45 2 3 6 180 

2 DP514 Деловна етика 30 45 2 3 6 180 

3 MP515 
Меѓународни политички 

односи 
30 45 2 3 6 180 

Вкупно 120 180 8 12 30 900 
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V година (3+2) 

X семестар  

Р.бр. 
Код на 

курсот 
Назив на предмет 

Часови 

Неделен 

фонд на 

часови ЕКТС 
Оптова-

реност 

ПР ВЕ ПР ВЕ 

1 P521 
Право на здруженија на 

граѓани и фондации 
30 45 2 3 8 240 

2  

Пријава, изработка и 

одбрана на магистерскиот 

труд 

    16 480 

3         

Еден изборен предмет: 

1 PN 521 
Корупција и нејзино 

сузбивање 
30 45 2 3 6 180 

2 D P522 
Право на хартии од 

вредност 
30 45 2 3 6 180 

3 MP 523 
Мултилатерална 

дипломатија 
30 45 2 3 6 180 

Вкупно 120 180 8 12 30 900 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА 
 

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА 

 

Наставата на првиот циклус на студии се одвиваше според студиски програми и 

насоки кои се дадени во продолжение. На крајот на секоја студиска програма дадена е 

информација за звањето што го стекнува кандидатот.  

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА ПРВ ЦИКЛУС (4+1) 

НАСОКИ: Компјутерски мрежи и комуникации, и 

Софтверско инженерство, програмирање и мултимедија 
 

I година 

I семестар 

Р.бр. 
Код на 

курсот 
Назив на предмет 

Часови 

Неделен 

фонд на 

часови 
ЕКТС 

Оптова-

реност 

ПР ВЕ ПР ВЕ 

1 INCO 
Вовед во организација на 

компјутери 
30 45 2 3 8 240 

2 MATH1 Математика 1 30 60 2 4 8 240 

3 INPRG Вовед во програмирање 30 45 2 3 8 240 

Еден изборен предмет: 
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1 INDATR* 
Вовед во пренос на 

податоци 
30 30 2 2 6 180 

2 ITCH** Интернет технологии 30 30 2 2 6 180 

Вкупно 120 180 8 12 30 900 

 

II семестар 

Р.бр. 
Код на 

курсот 
Назив на предмет 

Часови 

Неделен 

фонд на 

часови 
ЕКТС 

Оптова-

реност 

ПР ВЕ ПР ВЕ 

1 STPROG Структурно програмирање 30 60 2 4 9 270 

2 MATH2 Математика 2 30 60 2 4 9 270 

Два изборни предмети од следните три: 

1 FORLNG Странски јазик 30 30 2 2 6 180 

2 S&S* Сигнали и системи 30 30 2 2 6 180 

3 EBUS** Е-бизнис 30 30 2 2 6 180 

Вкупно 120 180 8 12 30 900 

 

II година 

III семестар 

Р.бр. 
Код на 

курсот 
Назив на предмет 

Часови 

Неделен 

фонд на 

часови 
ЕКТС 

Оптова-

реност 

ПР ВЕ ПР ВЕ 

1 OS Оперативни системи 30 45 2 3 8 240 

2 OOPRG 
Објектно-ориентирано 

програмирање 
30 45 2 3 8 240 

3 COARH 
Архитектура на 

компјутери 
30 45 2 3 8 240 

Еден изборен предмет: 

1 SMOD* Системско моделирање 30 45 2 3 6 180 

2 
CGR&V 

** 

Компјутерска графика и 

визуелизација 
30 45 2 3 6 180 

Вкупно 120 180 8 12 30 900 

 

IV семестар 

Р.бр. 
Код на 

курсот 
Назив на предмет 

Часови 

Неделен 

фонд на 

часови 
ЕКТС 

Оптова-

реност 

ПР ВЕ ПР ВЕ 
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1 DB Бази на податоци 30 45 2 3 9 270 

2 CONET Компјутерски мрежи 30 45 2 3 9 270 

Два изборни предмети од следните три: 

1 DSALG 
Податочни структури и 

алгоритми 
30 60 2 4 6 180 

2 ALS* 
Администрација на Linux 

системи 
30 30 2 2 6 180 

3 TCHVP** 
Техники на визуелно 

програмирање 
30 30 2 2 6 180 

Вкупно 120 180 8 12 30 900 

 

III година 

V семестар 

Р.бр. 
Код на 

курсот 
Назив на предмет 

Часови 

Неделен 

фонд на 

часови 
ЕКТС 

Оптова-

реност 

ПР ВЕ ПР ВЕ 

1 INSE 
Вовед во софтверско 

инженерство 
30 45 2 3 9 270 

2 NETP Мрежни протоколи 30 45 2 3 9 270 

Два изборни предмети од следните три: 

1 WEBAS Веб апликативен софтвер 30 45 2 3 6 180 

2 NOS* 
Мрежни оперативни 

системи 
30 45 2 3 6 180 

3 RPIT** 
Случајни процеси и 

теорија на информации 
30 45 2 3 6 180 

Вкупно 120 180 8 12 30 900 

 

VI семестар 

Р.бр. 
Код на 

курсот 
Назив на предмет 

Часови 

Неделен 

фонд на 

часови 
ЕКТС 

Оптова-

реност 

ПР ВЕ ПР ВЕ 

1 SEIS 
Безбедност на 

информациони системи 
30 45 2 3 9 270 

2 MM Мултимедија 30 45 2 3 9 270 

Два изборни предмети: 

1 OPRSC Операциони истражувања 30 45 2 3 6 180 

2 PCNET* 
Проектирање на 

компјутерски мрежи 
30 45 2 3 6 180 

3 A&A** Алгоритми и автомати 30 45 2 3 6 180 
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Вкупно 120 180 8 12 30 900 

 

IV година 

VII семестар 

Р.бр. 
Код на 

курсот 
Назив на предмет 

Часови 

Неделен 

фонд на 

часови 
ЕКТС 

Оптова-

реност 

ПР ВЕ ПР ВЕ 

1 ADB 
Напредни бази на 

податоци 
30 45 2 3 9 240 

2 DCOSYS 
Дистрибуирани 

компјутерски системи 
30 45 2 3 9 240 

Два изборни предмети: 

3 PIS 
Проектирање на 

информациски системи 
30 45 2 3 6 240 

1 WIFIN* Безжични мрежи 30 45 2 3 6 180 

2 QTSS** 
Квалитет и тестирање на 

софтвер 
30 45 2 3 6 180 

Вкупно 120 180 8 12 30 900 

 

VIII семестар 

Р.бр. 
Код на 

курсот 
Назив на предмет 

Часови 

Неделен 

фонд на 

часови 
ЕКТС 

Оптова-

реност 

ПР ВЕ ПР ВЕ 

1 PRMNG Проектен менаџмент 30 45 2 3 8 240 

2 PREC Препознавање на облици 30 45 2 3 8 240 

Еден изборен предмет: 

1 DC* Податочни комуникации 30 45 2 3 6 180 

2 A&VR** 
Анимации, виртуелна 

реалност 
30 45 2 3 6 180 

Пријава изработка и одбрана на дипломска работа 8 240 

Вкупно 120 135 8 9 30 900 

 

Напомена: Специјалистичко образование од две области на информатиката:   

- Компјутерски мрежи и комуникации (со избор на предмет од секој семестар означен со една 

ѕвездичка *) и  

- Софтверско инженерство, програмирање и мултимедија (со избор на предмет од секој 

семестар означен со две ѕвездички **). 

 

По завршување на четврта година и одбрана на дипломска  работа, студентот се стекнува со 

диплома ДИПЛОМИРАН ИНФОРМАТИЧАР во областа на Компјутерски мрежи и комуникации, 

или во областа на Софтверско инженерство, програмирање и мултимедија, со вкупно 240 ЕКТС. 
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4. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 

Издавачката дејност е важна за Европски универзитет Скопје, наставно-научниот 

кадар прави напори да им обезбеди на студентите литература со информации од најновите 

достигнувања и познавања. Учебниците и учебните помагала се многу битни за 

студентите, не само од аспект на стекнување знаење и информации туку и 

продлабочување на аналитичките способности, смислата за критика, подобро и појасно 

изразување на студентите, како и препознавање на актуелностите во одредената област 

која се проучува. 

Во рамките на својата дејност универзитетот, развива и потпомага најразлични 

публикациски активности. Ги поддржува своите вработени во нивното усовршување и 

развој, а со цел да постигне поголема ефикасност на полето на науката и истражувањето. 

Научно-истражувачки трудови со кои наставниот и соработничкиот кадар, како и 

студентите, учествуваат на симпозиуми и семинари се објавуваат во годишни зборници. 

Почнувајќи од 2016 година, два пати годишно се публикува Меѓународно научно 

списание за наука и уметност ,,ИДЕЈА”,  чиј главен и одговорен уредник е доц. д-р Анита 

Шешо. 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ 
 

Во академската 2020/2021 година од печат излегоа следните изданија на 

универзитетски учебници и учебни помагала: 

Публикувани универзитетски учебници во академската 2020/2021 година: 

1. Проф. д-р Зоран Јолевски, МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА, Институт за стратешки 

иницијативи и политики, Скопје, 2021. 

2. Проф. д-р Алекса Стаменковски, Проф. д-р Александра Андреска Саревска, 

ПРОМОЦИЈА, Европски универзитет Скопје, 2021. 

3. Проф. д-р Алекса Стаменковски, Проф. д-р Александра Андреска-Саревска, 

ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ, Европски универзитет Скопје, 2021. 

4. Проф. д-р Алекса Стаменковски, Проф. д-р Александра Андреска-Саревска, 

МЕЃУНАРОДЕН МЕНАЏМЕНТ, Европски универзитет Скопје, 2021. 

5. Проф. д-р Алекса Стаменковски, Проф. д-р Александра Андреска-Саревска, 

МЕЃУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ, Европски Универзитет Скопје, 2021. 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН 
 

На Факултетот за арт и дизајн во оваа академска 2020/21 година се реализираа 

авторизирани предавања од предметите во I /прв/ циклус. Ваквите авторизирани 

предавања изработени од страна на наставниот кадар на Факултетот за арт и дизајн се 

направени со цел да се збогатат и надополнат знаењата на студентите по наведените 

предмети од студиската програма за академската 2020/2021 година. Сите авторизирани 

предавања што ги користат студентите се печатат во боја, заради поголема визуелна 

ефикасност што ја налага спецификата на областа што ја студираат. 
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- Наставниот кадар учествуваше со свои трудови и дела во изданијата на 

меѓународното списание за наука и уметност „Идеја“. 
 

- еКнига Оперни постери (визуелни рецитативи) соработка со студентите на 

ФАД/ЕУРМ/. Македонски центар ИТИ, ISBN - 978-608-4912-07-1. Уредник проф. д-

р Иванка Апостолова. Воведни текстови: проф. д-р Гордана Вреноска, Елена 

Макарова. 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА СТОМАТОЛОГИЈА 

 

Во академската 2020/2021 година излегоа од печат следните изданија на 

универзитетски учебници и учебни помагала: 
 

Проф. д-р Славјанка Оџаклиевска  

- Реставративна одонтологија 1 (авторизирани предавања), 2020/21. 

- Реставративна одонтологија 2 (авторизирани предавања), 2020/21. 
 

Проф. д-р Крсте Дејаноски 

- Анатомија на вилици и заби (авторизирани предавања), 2020/21. 

- Заботехнички материјали (авторизирани предавања), 2020/21. 

- Гнатологија (авторизирани предавања), 2020/21. 

- Изработка на скелетирана парцијална протеза, (авторизирани предавања), 2020/21. 

- Дентофацијална eстетика (авторизирани предавања), 2020/21. 

- Избирање и поставување на заби за тотална протеза (авторизирани предавања), 

2020/21. 

- Вилично лицева протетика (авторизирани предавања), 2020/21. 
 

Проф. д-р Оливера Саракинова 

- Превентивна стоматологија (авторизирани предавања), 2020/21. 

- Детска стоматологија 1 (авторизирани предавања), 2020/21. 

- Детска стоматологија 1 (авторизирани предавања), 2020/21. 

- Дентална трауматологија (авторизирани предавања), 2020/21. 
 

Доц. д-р С. Ивиќ-Колевска, М. Стаменковска,  

- Практикум по микробиологија и имунологија за студентите по стоматологија 

“, (рецензирано учебно помагало), 2020 година, Факултет за стоматологија, 

Европски универзитет. Скопје. 
 

Доц. д-р С. Ивиќ-Колевска  

- Здравствена екологија и јавно здравје (авторизирани предавања), 2021 година, 

Факултет за стоматологија, Европски универзитет. Скопје. 

- Микробиологија со имунологија (авторизирани предавања), 2021 година, Факултет 

за стоматологија, Европски универзитет. Скопје. 
 
 

Доц. д-р С. Митко Ивановски,  

- Физиологија на бременост (авторизирани предавања), 2021 година, Факултет за 

стоматологија, Европски универзитет. Скопје. 
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 ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА 
 

Издавачката дејност на Факултетот за детективи и криминалистика се реализира во 

рамките на регулативата на Универзитетот, при што се настојува со новите изданија да се 

збогатат и надополнат знаењата на студентите по наведените предмети од студиската 

програма за академската 2020/2021 година. 
 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ 
 

Практично за сите предмети во текот на академската година за I /прв/ циклус, беа 

подготвени или се користеа веќе подготвени соодветни учебници и учебни помагала. Во 

облик на учебници беа задржани изданијата кои се користеа во изминатите академски 

години, додека во вид на авторизирани предавања - учебни помагала за другите предмети. 

Список на учебници на Факултетот за правни науки 

Автор Наслов на учебникот Година 

Проф. д-р Живко Андревски  Вовед во политичките науки 2014 

Проф. д-р Живко Андревски Политички систем 2014 

Проф. д-р Живко Андревски Методологија 2014 

Проф. д-р Иван Бимбиловски Вовед во правото 2014 

Проф. д-р Иван Бимбиловски Уставно право 2014 

Колективен труд Социологија на правото 2014 

Проф. д-р Викторија Кафеџиска Граѓанско процесно право 2014 

Доц. д-р Билјана Тодорова Меѓународно трговско право 2014 

Доц. д-р Билјана Тодорова Трудово право 2014 

Доц. д-р Билјана Тодорова Трговско право 2014 

Проф. д-р Слободан Шајноски Управно-процесно право 2014 

Проф. д-р Слободан Шајноски Стварно право 2014 

Проф. д-р Слободан Шајноски Меѓународно приватно право 2014 

Проф. д-р Слободан Шајноски Право на индустриска сопственост 2014 

Проф. д-р Ѓорги Сламков Казнено-процесно право 2008 
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5. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Европски универзитет Скопје во академската 2020/2021 година беше домаќин на 

Единаесетта меѓународна научна конференција со наслов: ,,Науката и уметноста во 

услови на пандемија“, која се одржа на ден 24. 9. 2021 година, организирана од страна на 

Факултетот за правни науки во состав на Европски универзитет Скопје. 

На конференцијата учествуваа експерти од сите области на науката и уметноста, 

стоматолози, лекари, биолози, екологисти, социолози, економисти, уметници, дизајнери, 

информатичари, технолози, машински инженери, претставници од бизнис-секторот, 

претприемачи, претставници на владини и невладини организации, претставници на 

религиозни заедници, универзитетски професори, асистенти и студенти. Дел од 

учесниците конференцијата ја следеа on-line, а своите трудови ги презентираа преку 

платформата ZOOM. 

Целта на конференцијата беше да се подготват, презентираат, образложат и 

соочуваат научни, стручни и уметнички трудови кои ги констатираат и респектираат и 

ограничувањата и стимулирањето во откривањето, анализирањето и воопштувањето на 

идеи, теми, прашања, проблеми и проекции во научната и уметничката сфера.  

Мисијата на конференцијата под наслов „Науката и уметноста во услови на 

пандемија“ се состои во стимулирање и презентирање на научни и општествени сознанија 

за можностите, белезите и резултатите од научното и уметничкото творештво во услови 

на пандемија, поточно во околности на ограничени комуникации и движење, зголемени 

напори за заштита на личното и јавното здравје.  

Оправданоста на ваквата тематска насоченост на конференцијата може да се 

согледа во очекуваниот придонес во откривањето на креативните потенцијали, нивно 

концентрирање и остварување при создавање на научни и уметнички творби, во посебни 

стеснети околности. Притоа одвоено се мисли на отежнатата достапност на извори на 

содржини, теренски истражувачки активности, помал број моменти за инспирација за 

авторско креативно пројавување.  

Од друга страна, се има предвид фактот што историјата на творештвото познава и 

реални ситуации на создавање големи, па и епохални дела во услови на криза, неповолна 

творечка клима и различни ограничувања. 

Размената на искуства, на информации за настанувањето на поединечните 

инспирации и начините на создавање на трудовите се, исто така, важна цел на 

конференциското соочување, дебатирање и сублимирање.  
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На Единаесетта меѓународна научна конференција со наслов: ,,Науката и 

уметноста во услови на пандемија“ пристигнаа вкупно 28 научни трудови и уметнички и 

дизајнерски дела, од 37 автори.  

Генералниот заклучок на конференцијата: И во услови на пандемија науката и 

уметноста ја остваруваат својата намена и ги постигнуваат целите. Промените кои 

настанаа како резултат на пандемијата со ковид-кризата не влијаат на научниците и 

уметниците во нивните истражувања и создавање на нови уметнички дела. Пандемијата со 

ковид-кризата дополнително ги мотивира научниците и уметниците за изнаоѓање 

рационални решенија за надминување на оваа новонастаната состојба.  

Факултетите во состав на Универзитетот продолжуваат со активно учество во 

реализацијата на проекти финансирани од Европската унија, во рамките на програмата 

Еразмус+.  
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5.1 ИЗДАДЕНИ КНИГИ, НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУ ДОВИ, УЧЕСТВА НА 

НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И ,,ERAZMUS+“ ПОСЕТИ 
 

 

 ФАКУ  ЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ 

 

Наставно-научниот кадар, вклучително и соработничкиот кадар од Факултетот за 

економски науки, активно учествуваше со свои трудови, презентации, дебати на 

конференциите одржани при Европски универзитет Скопје. Особено радува податокот 

дека поголем број студенти од Факултетот за економски науки учествуваа на меѓународни 

научни конференции и проекти со сопствени трудови и излагања.  

Наставно-научниот и соработнички кадар на Факултетот за економски науки со 

свои трудови учествуваше и на поголем број меѓународни конференции одржани во други 

земји, во публикации и научни списанија. 

Во текот на месец мај 2021 година, проректорот за настава, проф. д-р Елизабета 

Стамевска, имаше работна средба со деканот на Економски факултет при Универзитет во 

Ниш проф. д-р Тадија Џукиќ и проректорот за настава на Универзитетот во Ниш проф. д-р 

Весна Лопичиќ, заради остварување на соработка меѓу факултетите и двата универзитети. 

Во продолжение е листа на објавени книги, трудови на наставничкиот и 

соработнички кадар од Факултетот за економски науки во научни списанија и учество на 

конференции: 
 

Редовен професор д-р Александра Станковска 

1. Александра Станковска: COVID-19'S IMPACT TO FINANCIAL SECTOR, 11. 

Меѓународна научна конференција: „Науката и уметноста во услови на 

пандемија“, ЕУ Скопје, септември 2021. 

2. Александра Станковска: THE FUTURE OF FINANCIAL INNOVATIONS, ИДЕА-

Меѓународно списание за наука и уметност, Европски Универзитет-Скопје, 

Скопје, 2020 [гoд.4, број 8 (стр.17-22)]; ISSN 2545-4552 (print)/ ISSN 2545-4560 

(online). 
 

Вонреден професор д-р Елизабета Стамевска 

1. Елизабета Стамевска: Васко Стамевски, LEADERSHIP DURING THE COVID - 19 

PANDEMIC, 11. Меѓународна научна конференција: „Науката и уметноста во 

услови на пандемија“, ЕУ Скопје, септември 2021. 

2. Зоран Крстевски, Елизабета Стамевска:  ПРОДУЦИРАЊЕ СТРАВ И ЛАЖНИ 

ВЕСТИ ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА, 11. Меѓународна научна конференција: 

„Науката и уметноста во услови на пандемија“, ЕУ Скопје, септември 2021.  

3. Елизабета Стамевска, Зоран Крстевски: ИНОВАЦИИТЕ - ДВИГАТЕЛИ НА 

ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, UDC: 334.722:001.895].01 

334.722:005.591.6].0 International Journal of Science and Art „Idea“,No.7, European 

University Skopje, Macedonia, 2020, pp.9-17 

4. Зоран Крстевски, Елизабета Стамевска: ЕТИЧКИТЕ АСПЕКТИ НА РАБОТЕЊЕТО 

И УСПЕШНОСТА НА КОМПАНИИТЕ, UDC: 

005.336:334.72]:331.101.262:174,  International Journal of Science and Art 

„Idea“,No.8, European University Skopje, Macedonia, 2020, pp.9-17 
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,,ERAZMUS+“ посета 

5. Посета на Економски факултет при Универзитет во Ниш во рамките на програмата 

Еразмус+ (мобилност на наставен кадар), во период од 24.05 до 28.05.2021 година, 

при што е одржано предавање на тема „Role, importance and benefits of strategic 

management“. 
 

 

Вонреден професор д-р Зоран Јолевски 

1. Зоран Јолевски: Светски трговски систем (книга), Институт за стратешки 

истражувања и политики, Скопје, 2021. 

2. Зоран Јолевски, Анита Блажевска и Борис Димов: ХАРМОНИЗАЦИЈА НА 

ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ СО ЕУ ЗА ОДРЕДЕН БРОЈ НА ТАРИФНИ БРОЕВИ ПО 

БАРАЊЕ НА СТОПАНСКИ КОМОРИ – АНАЛИЗА НА ЕФЕКТИТЕ НА 

МАКЕДОНСКАТА ЕКОНОМИЈА, Економија и бизнис, јули/август, 2021. 

3. Зоран Јолевски, Bosphorus summit: living in an age of uncertainity претседавач на 

панелот: REGIONAL AND GLOBAL COOPERATION IN THE DEFENSE 

INDUSTRY, Истанбул, 8-9.3.2021. 

4. Зоран Јолевски, Black Sea and Balkan perspectives: A Strategic Region, организатор 

NATO Defense College Foundation, претседавач на панелот: THE CHALLENGE OF 

REGIONAL SECURITY AND INCLUSION, Рим, 28.07.2021. 

5. Зоран Јолевски, проект: COMPREHENSIVE STRATEGY FOR ENHANCING  

INTEGRATION OF SOUTHESTERN EUROPE IN WIDER EUROPE, Хрвард 

Универзитет, САД , 11.01.2021 до 30.05.2022. 
 

Вонреден професор Александра Андреска-Саревска 

1. Александра Андреска-Саревска, Сања Павлова: MANAGING AND ORGANISING 

THE COVID-19 EFFECT ON ONLINE SHOPPING BEHAVIOR, March 18, 2021 – 

March 18, 2021, Ljubljana, Slovenia (Online event). 

2. Сања Павлова, Александра Андреска-Саревска: НЕГУВАЊЕ НА 

ИНОВАТИВНОСТ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ВО ЕРА НА ПАНДЕМИЈА НА 

КОВИД – 19,  

 

Доцент д-р Зоран Крстевски 

1. Зоран Крстевски: УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА, 

Меѓународна научна конференција: „Науката и уметноста во услови на 

пандемија“,ЕУ Скопје, септември 2021. 

2. Зоран Крстевски, Елизабета Стамевска: ПРОДУЦИРАЊЕ СТРАВ И ЛАЖНИ 

ВЕСТИ ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА, Меѓународна научна конференција: 

„Науката и уметноста во услови на пандемија“, ЕУ Скопје, септември 2021.  

3. Доц. д-р Зоран Крстевски; Проф.д-р Елизабета Стамевска: ЕТИЧКИТЕ АСПЕКТИ 

НА РАБОТЕЊЕТО И УСПЕШНОСТА НА КОМПАНИИТЕ, ИДЕА-Меѓународно 

списание за наука и уметност, Европски универзитет-Скопје, Скопје, 2020 [гoд.4, 

број 8 (стр.9-16)]; ISSN 2545-4552 (print)/ ISSN 2545-4560 (online). 
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Доцент д-р Анита Шешо 

1. Анита Шешо: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR ACCOUNTING 

PROFESSION DUE TO COVID-19 PANDEMIC, Меѓународна научна конференција: 

„Науката и уметноста во услови на пандемија“, ЕУ Скопје, септември 2021. 
 

Асс. м-р Сања Павлова 

1. Александра Андреска-Саревска, Сања Павлова: MANAGING AND ORGANISING 

THE COVID-19 EFFECT ON ONLINE SHOPPING BEHAVIOR, March 18, 2021 – 

March 18, 2021, Ljubljana, Slovenia (Online event). 

2. Сања Павлова, Александра Андреска-Саревска: НЕГУВАЊЕ НА 

ИНОВАТИВНОСТ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ВО ЕРА НА ПАНДЕМИЈА НА 

КОВИД-19,  

3. М-р Сања Павлова: INSTAGRAM GIVEAWAY: MARKETERS’ NUCLEAR 

WEAPON TO BRAND AWARENESS, Меѓународно списание за наука и уметност, 

Европски универзитет-Скопје, Скопје, 2020 [гoд.4, број 8 (стр.39-42)]; ISSN 2545-

4552 (print)/ ISSN 2545-4560 (online). 

 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН 
 

Презентирани/Објавени трудови на наставниот кадар во 2020/21: 
 

Проф. д-р Иванка Апостолова, Иновациите во современите изведувачки уметности 

(фокус на сценографијата во современиот театар и перформанс), меѓународно списание за 

наука и уметност „Идеја“ бр. 7, 2020. 
 

Асс. м-р Ангелина Спировска-Муковска, објавено дело „Виртуелна фасцинација“, 

меѓународно списание за наука и уметност „Идеја“ бр. 7, 2020. 
 

Асс. м-р Ангелина Спировска-Муковска (заедно со Владо Муковски), објавена книга: 

Методологија на конзервацијата на ѕидното сликарство, МУЗА, 2020. 

Проф. д-р Јана Манева-Чупоска, објавено дело Човек-иновација, меѓународно списание 

за наука и уметност „Идеја“ бр. 8, 2020. 
 

Проф. д-р Гордана Вренцоска, објавена книга МАКЕДОНСКИ ВИЗУЕЛЕН 

ИДЕНТИТЕТ: дизајнот како можност за еволуција на традициите од визуелното 

културно наследство. Арс Ламина, 2020. 
 

Проф. д-р Гордана Вренцоска, „Од традиции во иднина: вештини, експеримент и 

одржлив моден дизајн“ објавен труд во каталог Responsible Future, Македонско модно 

здружение, 2021. 

 

Учества во научни конференции:  
 

Проф. д-р Гордана Вренцоска, Презентер, „The Art of going nowhere” 

 конференција „Quo Vadis“, Колеџ за култура Рига, Латвија, 2020 
 

Проф. д-р Гордана Вренцоска, Презентер, Responsible future: Re-evaluation of the Balkan 

crafts & fashion меѓународен семинар, Македонско модно здружение, 2021. 
 



120 

 

Проф. д-р Гордана Вренцоска, учесник во 11. Меѓународна научна конференција „Науката 

и уметноста во услови на пандемија“, ЕУ - Скопје, септември 2021. 
 

Проф. д-р Јана Манева-Чупоска, учесник во 11. Меѓународна научна конференција 

„Науката и уметноста во услови на пандемија“, ЕУ - Скопје, септември 2021. 
 

Проф. д-р Иванка Апостолова, презентер/Presentation at the 10. International Experimental 

Theater Festival, Shanghai, F.R. China. „Experimental Experience in Co-creating and Making 

Video Theater (From the perspective of anthropology of experience).“, 2020. 
 

Проф. д-р Иванка Апостолова, учесник и презентер со труд Кризата не може да ја 

стигматизира уметноста или креативниот развој на програмата на Македонскиот 

центар на ИТИ/ПРОДУКЦИЈА, 11. Меѓународна научна конференција: НАУКАТА И 

УМЕТНОСТА ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА, ЕУ - Скопје, септември 2021.  

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА СТОМАТОЛОГИЈА 

Наставниот и соработничкиот кадар на Факултетот за стоматологија и покрај 

ангажираноста во развојот на факултетот, прават напори за развивање на научно 

истражувачката активност. Таа активност можеме да ја согледаме во тоа што од 

наставниците на Факултетот за стоматологија со свои трудови и проекти учествуваат на 

научни и стручни манифестации во земјата и странство. 

Научни и стручни трудови публикувани во домашни и странски публикации 

Во академската 2020/21 година, на домашни и странски научни и стручни собири, 

се објавени следните трудови: 

1. Petrova E, Pop Stefanova-Trposka M, Fiser V, Manevska I, Nikolov T, Kadric E. Class III 

Malocclusion: A Case Report. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-

JDMS) e-ISSN: 2279-0853, p-ISSN: 2279-0861.Volume 18, Issue 11. 
 

2. Мимоза Стаменковска, Дијана Јошева, Маријана Мирческа, Катерина Василева- 

Гешоска.Испитувањето на плунковите биомолекули како нов пристап во 

раното дијагностицирање на оралните заболувања.IDEA Int.J.Sci.Arts. 

4(2020)7:143-152 
 

3. Маријана Мирческа, Катерина Василева- Гешоска, Енис Реџеп, Мимоза      

Стаменковска.Форензичко значење на траги од усни.IDEA Int.J.Sci.Arts. 

4(2020)7: 153-162 
 

4. Вера Стојановска, Поповска Лидија, Маријана Мирческа, Жаклина Цековска, 

Билјана Ѓеоргиева. Влијание на озонот во инфицирани коренски канали: in vitro 

испитување.IDEA Int.J. Sci.Arts. 4(2020)8: 129-136 
 

5. Marijana Mircheska, Vera Stojanovska, Enis Redzep, Lidija Popovska.Evaluation of    

Apical Extrusion during Conventional Retreatment with Three Endodontic Systems. 

Balkan Journal of Dental Medicine 24(2020)3: 16-21 
 



121 

 

6. Lidija Popovska, Marijana Mircheska, Tulin Hajredin, Biljana Gjorgjieva. Quality of 

Obturation Achived by Different Endodontic Obturation Systems European 

Journal of Research in Dentistry 2021; 5(1); 1-6 
 

7. Стаменковска, М., Ивиќ-Колевска, С. (2021). „SARS-COV-2 и 

апоптоза“. Macedonian International Journal of “MARKETING”. 7(13):82-93.   
 

8. Ивиќ-Колевска, С., Стаменковска, М. (2021). „Лабораториска анализа за дијагноза и 

следење на Ковид-19“. Macedonian International Journal of “MARKETING”. 7(13):82-

93. 7(13):95-102.   
 

9. Stamenkovska, M., HadziPetrushev, N., Nikodinovski, A., Gagov, H., Atanasova-

Panchevska, N., Mitrokhin, V., Kamkin, A., Mladenov, M. (2021). “Application of 

curcumine and its derivatives in the treatment of cardiovascular diseases: a 

review”. International Journal of Food Properties. 24(1):1510-1528.  
 

10. Nikolovski Bruno,Radojkova Nikolovska Vera ,Popovska Mirjana, Dimova   

Cena,Belazelkovska Ana. TISSUE FLUORESCENCE IMAGING FOR QUICK NON-

INVASIVE DIAGNOSIS IN ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY. Journal of 

Morphological Sciences (JMS), 2021:4(3)  in press ISSN 2545-4706 
 

11. Ивиќ-Колевска С, Арсовски А. (2021). “Микробиолошки аспекти на белодробна 

инфекција предизвикана со Actinomyces odontolyticus” – приказ на случај. Арх Ј 

Здравје.13(1): 1-8. 
 

12. Kolevski G., Ivic-Kolevska S, Boskovski B (2020). “ MULTIMODAL 

NEUROIMAGING IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE ISCHEMIC STROKE IN 

PATIENTS TREATED WITH THROMBOLYTIC THERAPY”. IDEA Int. J. Sci. Arts. 

4(7):133-142.  
 

13. Ivić-Kolevska S., Miljković-Selimović B., Kocić B., Kolevski G. (2020) “SURVIVAL 

OF CAMPYLOBACTER JEJUNI AND CAMPYLOBACTER COLI IN CHICKEN MEAT 

AT FROZEN STORAGE TEMPERATURES” IDEA Int. J. Sci. Arts. 4(8):121-128  
 

14. Vasilka Rendžova , Sonja Apostolska , Emilija Kostadinovska , Maja Antanasova , 

Marina Eftimoska , Marjan Petkov , Stevica Ristoska, Meri Pavleska. Evaluation of bond 

strength of one step and two steps self-etch adhesive agents with two different pulp-

capping materials. Serbian Dental Journal, vol. 67, No 2, 2020. 
 

15.  Kostadinovska E., Apostolska Elencvska S., Sarakinova O., Blazo B., Lazarova 

M.MICROLEAKAGE OF THE BULK FILL COMPOSITE MATERIALS. IDEA Int. J. 

Sci. Arts. 4(2020)8: 109-120. 
 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА 
 

Доц. д-р Александар Нацев 

Учество на домашни и меѓународни конференции: 

1. Integrity and Anti-corruption – Hague Academy of Local Governance  
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Објавени трудови 

1. А. Нацев, О. Ристески (2021), „Криминалистичко истражување на компјутерскиот 

криминалитет“, 10
та

 Меѓународна научна конференцијa,  Европски универзитет, Скопје 
 

Проф. д-р Марјан Богданоски 

Објавени книги 

1. М. Богданоски (2021), Вовед во криминалистика, Коста Абраш, Охрид 

2. М. Богданоски (2021), Криминалистичка тактика, Коста Абраш, Охрид 

3. М. Богданоски (2021), Криминалистичка методика, Коста Абраш, Охрид 
 

Проф. д-р Љупчо Сотироски 

Објавени книги 

1. Љупчо Сотироски (2021), Право и политики на ЕУ, Скопје 
 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ 
 

Наставниот кадар на Факултетот за правни науки активно учествуваше на 

Единаесетта меѓународна научна конференција, што беше организирана од страна на 

Факултетот за правни науки во состав на Европски универзитет Скопје. 

Исто така, професорите на факултетот се активираа во конципирањето, 

оформувањето и подготовката на новиот број на меѓународното научно списание, IDEA.  

Во текот на учебната 2020/2021 година, наставниците од Факултетот за правни 

науки ја потенцираа важноста од спроведување на научно – истражувачки проекти на 

ниво на универзитет.   

Научни трудови 

Доц. д-р Марјан Габеров 

1. Казнено-правна заштита од физичкото семејно насилство во Република Северна 

Македонија со посебен акцент на кривично дело „Убиство“ и „Убиство на миг“, 

труд објавен во Македонска ревија за казнено право и криминологија, год. 27, бр. 1 

- 2, Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, 2020 година, 

2. Феноменологија на психичкото семејно насилство, Европски универзитет, 2021 

3. Феноменологија на сообраќајната деликвенција, (во коавторство), Европски 

универзитет, 2021 
 

Проф. д-р Ѓорѓи Сламков 

1. Gjorgi Slamkov, “Risks of corruption during COVID-19”, “,„Vision“ International 

Scientific Journal, Vision University , Volume 5, Issue 1, 2021, p. 39 – 53, ISSN: 2545-

4323, ISSN: 2545-4331,  

2. Gjorgi Slamkov, “The importance of full implementation of the provisions of asset 

recovery in the fight against corruption”, JOURNAL OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT, Integrated Business Faculty, Skopje, VOL. 11, ISSUE 26 (2021), 70-

96, ISSN: 1857-8519, 
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Асс. м-р Ебру Ибиш 

1. Динамика на криминалитетот кај полнолетните лица во Република Северна 

Македонија со посебен осврт кон кривичните дела против државата и вооружените 

сили во периодот од 2013-2017 година, Европски Универзитет-Скопје, Скопје, 2020 

2. Врсничката медијација и програмите за превенција на малолетничка деликвенција, 

(во коавторство), Европски универзитет-Скопје, Скопје, 2020 

 

 ФАКУ ЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА 
 

Во текот на академската 2020/2021 година Факултетот за информатика разви 

богата научно-истражувачка дејност. Во прилог следи листа на позначајни објавени 

трудови во научни списанија, како и трудови презентирани на меѓународни конференции. 
 

Реден 

број 
Автори Наслов на трудот Меѓународно списание / конференција 

1 Igor Lazov 
Risk assessment of a 

stochastic service 

system 

Journal of Systems Science and Systems Engineering, 

Springer, vol. 29, issue 5, pp. 537-554, October 2020. 

(JCR IF: 1.167) 

2 Anis Sefidanoski, Borko 

Hristov 

Применети апликации 

на стоматолошката 

информатика во 

денталната медицина 

IDEA International Journal of Science and Arts, vol. 4, 

no. 7, pp. 49-54, 2020. 

3 
Borko Hristov, Anis 

Sefidanoski 

Телестоматологија 

базирана врз напредни 

информациско-

комуникациски 

технологии 

IDEA International Journal of Science and Arts, vol. 4, 

no. 8, pp. 51-64, 2020. 

4 

Kiriana 

Mimichkoskа,Dimitar 

Spaseski, Jugoslav 

Achkoski 

Demonstration of ARR 

attacking tools 

exploiting 

cyber-security 

vulnerabilities of ARP 

IDEA International Journal of Science and Arts, vol. 4, 

no. 7, pp. 127-132, 2020. 

5 

Dimitar Spaseski, Kiriana 

Mimichkoskа, Jugoslav 

Achkoski 

Man-in-the-middle 

attacks 

IDEA International Journal of Science and Arts, vol. 4, 

no. 8, pp. 91-96, 2020. 
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6. СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ AКТИВНОСТИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА АРТ И 

ДИЗАЈН 
 

Во академската 2020/21 година Факултетот за арт и дизајн имаше значаен број на 

активности и проекти во рамките на наставната програма и вон-наставни активности,  и 

покрај целосното онлајн спроведување на студиската програмата. Како и секоја година, 

Факултетот за арт и дизајн е препознатлив по претставување на студентските трудови 

изработени во целата академска година и учества на конкурси и настани од областа 

дизајн.  
 

Меѓународно студентско биенале во Истанбул 2021 
 

Студенти од Факултетот за арт и дизајн изложуваа на Меѓународното студентско биенале, 

кое се одржи во Истанбул Р Турција. Биеналето го организира Факултетот за ликовна 

уметност при Универзитетот Ајдин во Истанбул. Овој настан, кој првпат се одржува оваа 

година, обединува додипломци и постдипломци од различни области на уметноста и 

дизајнот. Темата „Нешто се случи, и сè се промени“ е поврзана со предизвиците на 

светската пандемија, а изложбата и другите придружни настани ќе бидат во дигитална 

форма заради условите диктирани од пандемијата. На покана на организаторите, деканот 

на Факултетот за арт и дизајн проф. д-р Гордана Вренцоска беше член на меѓународната 

комисијата за селекција на пристигнатите дела.  

Од Факултетот за арт и дизајн учествуваа: Глорија Ивановска, Меланија Георгиевска, 

Марко Милетиќ, Наташа Бибановска и Снежана Давиткова. 
 

 

е-Книга и дигитална изложба „Оперни плакати/визуелни рецитативи“ 2021 

Проектот беше реализиран како соработка помеѓу Факултетот за арт и дизајн и 

Македонскиот центар на ИТИ/ПРОДУКЦИЈА. Иницијативата и организацијата беше на 

вон. проф. д-р Иванка Апостолова, а во него учествуваа студентите од прва и втора 

година. Во реализацијата беа вклучени и проф. д-р Гордана Вренцоска, асс. м-р Ангелина 

Спировска Муковска и Елена Макаровска.  
 

 

ГОДИШНА ДИГИТАЛНА ИЗЛОЖБА на студентите на Факултетот за арт и дизајн - 

јуни 2021 

Наставно-научниот совет на ФАД донесе одлука за реализирање на Годишната изложба 

како дигитална изложба. 

На изложбата, се претставија студентите од прв и втор циклус од модулите за графички 

дизајн, моден дизајн и дизајн на ентериер, како и дипломците и магистрите, кои своите 

трудови ги реализирале во академската 2020/2021 година. Во изложбата беа вклучени и 

дела работени за јавни повици и конкурси за дизајн, настани и студентски биеналиња, 

како: Меѓународно студентско биенале во Истанбул, Конкурс за илустрации на книги за 

деца „Браво сине“, Книга за Оперни плакати на ИТИ и ФАД, Конкурс и Ревија на 

одржлива мода на Британската амбасада во Скопје. Со серија на плакати изработени од 

студентите од IV година беше направен омаж на јубилејот 15 години ФАД. Подготовката 

на Годишната изложба беше во рамки на вториот колоквиум во летниот семестар, и истата 

беше дел од завршните оцени за предметите од летниот семестар. 

Изложбата беше поставена во форма на албум на фејбук-страницата на Европски 

универзитет Скопје, и имаше забележителна посета и одѕив на гледачите. 
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Дизајнот на плакатот и дигиталните урнеци за презентирање на делата ги подготви 

доц. м-р Иван Дургутовски. Изложбата содржи 553 дигитални панели и линкови до 11 

видеа. Сите изложени дела се проследени со писмен опис за темата/медиумот, предметот, 

студентот, менторот, соработникот. Беше запазен висок квалитет на презентираниот 

материјал и графички воедначен пристап со симулирана тродимензионална позадина и 

лого на Факултетот за арт и дизајн. Од селектираните дела може да се забележи одличен 

квалитет на работата на студентите, и покрај тоа што твореа од дома цела академска 

година во вонредни услови на пандемија со Ковид-19. 

За потребите на изложбата беше снимено и најавно видео, во кое свое претставување имаа 

деканката проф. д-р Гордана Вренцоска и претседателката на студентите Стефанија 

Фидановска. Видеото беше објавено заедно со албумот на дела. 
 

Тим за реализација на проектот: 

Раководител: проф. д-р Гордана Вренцоска, декан 

Координатори: проф. д-р Гордана Вренцоска, проф. д-р Јана Манева – Чупоска, проф. д-р 

Зоран Ѓурески, проф. д-р Маја Ѓуреска, доц. м-р Благојче Наумоски, доц. м-р Иван 

Дургутовски, проф. д-р Иванка Апостолова, доц. м-р Страхил Петровски, доц. м-р Елена 

Филиповска, ум. сораб. Елена Макаровска, асс. м-р Никола Узуновски, демонстратор 

Ветон Арифи.  

Надворешен соработник – експерт: м-р Ангелина Спировска Муковска 

Техничко лице: Гордана Божиновска 

Графички дизајн: доц. м-р Иван Дургутовски 

Техничка поддршка: Александар Трпчевски 

Учесници: Студенти од прв и втор циклус од Факултетот за арт и дизајн. 
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РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА „15 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН 

2021“ 

На 188 седница на ННС на ФАД беше формиран одбор за прослава на јубилеј -   „15 

години Факултет за арт и дизајн“, активност предвидена со Годишната програма за работа 

на Факултетот за арт и дизајн за академската 2020/21 година: 

1. Декан, проф. д-р Гордана Вренцоска, претседател 

2. Продекан, доц. м-р Благојче Наумоски, координатор на изложба 

3. Декан, проф. д-р Гордана Вренцоска, уредник на монографија 

4. Доц. м-р Иван Дургутовски, графички уредник 

5. Проф. д-р Стојанка Манева-Чупоска, член 

6. Проф. м-р Зоран Ѓурески, член 

7. Проф. м-р Маја Ѓуреска, член 

8. Ум. соработник Елена Макаровска, член 

9. Асс. м-р Ангелина Спировска Муковска, член 

10. Асс. м-р Никола Узуновски, член 
 

Оваа јубилејна година се одбележува со Ретроспективна изложба од досегашното 

творештво на Факултетот, на која се претставени дела од насоките графички дизајн, моден 

дизајн и дизајн на ентериер, дипломски и магистерски трудови, дела од поранешни 

изложби, наградени трудови и документарни фотографии. Министерството за култура 

даде поддршка на оваа изложба во рамки на Годишната програма на проекти од 

национален интерес во културата од областа на визуелните уметности, архитектурата и 

дизајнот за 2021. 

Отворањето на изложбата беше на 5 јули 2021 во 12.00 часот, во просториите на Европски 

универзитет Скопје. Во рамки на настанот, по поздравните говори и доделувањето 

благодарници, отворањето на  изложбата беше заокружено со кратка модна презентација. 

На пистата можеа да се видат креациите на студентите: Ѓоре Петрушев, Стефанија 

Станковска, Алма Хаџија, Стефанија Фидановска, Ивана Николова, Анастасија Чадо и 

Фазиле Халили.  
 

Благодарници 

Деканот, проф. д-р Гордана Вренцоска, додели благодарници на демонстраторите за 

придонесот во наставата и вон-наставните активности, со желба за нивна мотивација во 

понатамошниот процес на развој. Тоа се: Данијела Савиќ, Андреј, Ветон Арифи, Искра 

Младеновска и Снежана Давиткова. 
 

Проф. д-р Билјана Андреска-Богдановска, член на Управен одбор на Европски 

универзитет додели благодарници за наставниот кадар: 
 

Елена Макаровска, за петнаесетгодишниот придонес во работата и развојот на 

Факултетот за арт и дизајн 

Проф. д-р Гордана Вренцоска, за петнаесетгодишниот придонес во работата и развојот 

на Факултетот за арт и дизајн 

Проф. д-р Јана Манева-Чупоска, за петнаесетгодишниот придонес во работата и 

развојот на Факултетот за арт и дизајн 

Проф. м-р Зоран Ѓурески, за четиринаесетгодишниот придонес во работата и развојот на 

Факултетот за арт и дизајн 
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Проф. м-р Маја Ѓуреска, за четиринаесетгодишниот придонес во работата и развојот на 

Факултетот за арт и дизајн 
 

Пофалница 

Проф. м-р Благојче Наумоски, за придонесот во работата и уметничкиот развој на 

Факултетот за арт и дизајн. 

 

      
 

     
 

Ревија за одржлива мода, Британската амбасада 

Бидејќи Обединетото Кралство оваа година е домаќин на 26. Конференција за климатски 

промени на Обединетите нации, темата на овогодинешната прослава ма роденденот на 

британската кралица беше поврзана со климатските промени. По тој повод беше 

организиран студентски конкурс за одржлива мода организиран од Британската амбасада. 

Од Факултетот за арт и дизајн учествуваа шест студенти со свои предлози за машка и 

женска креација: Христијан Младеновски, Стефанија Фидановска, Фазиле Халили, Ивона 

Паноска, Бетина Алили и Радмила Георгиева. 

Студентот Христијан Младеновски беше еден од 8 финалисти на Конкурсот, кој претстави 

фустан изработен од природен лен, рециклиран тексас, памучни милеја и чипки. 

Инспирацијата за неговата креација е планетата Земја, со нејзиното природно и културно 

богатство. Групната модна ревија се одржа на 9 јуни 2021 во Музејот на современа 

уметност во Скопје. Британската амбасадорка Н.Е. Рејчел Галовеј и заменикот амбасадор 
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Доминик Отвеј учествуваа во ревијата облечени во креации изработени од студентите. 

Настанот имаше солидна медиумска промоција,  

Ментор на студентите беше проф. д-р Гордана Вренцоска. 

 

      
 

Факултетот за арт и дизајн на модниот настан EXPO.30 

 

Групна модна ревија на факултетите за моден дизајн се одржа во рамки на модниот 

настан EXPO.30 на 17 септември, 17:30 часот во Музејот на современа уметност во 

Скопје. Настанот, кој е во организација на Боттега Евенти, беше поддржан од страна на 

Владата на РС Македонија по повод 30 години независност. Во фокусот на EXPO.30 е 

македонската мода претставена преку премиерна проекција на документарен филм за 

ретроспектива на модата во првите 30 години независност и преку модни ревии на 10 

македонски модни дизајнери, одбрани претставници на 3 декади и групна модна ревија на 

три факултети за моден дизајн. Музичката подлога за модните ревии ќе биде компилирана 

од познати македонски диџеи. 

Факултетот за арт и дизајн при Европски универзитет се претстави со креациите на 

студенткатa од вториот циклус, Данијела Савиќ. Во колекцијата се претставени пет 

модели, од кои два се ретроспективни, а три се надоврзуваат и понатаму ја доистражуваат 

истата тематика. Појдовна точка на ова патешествие низ македонската култура и 

традиција е прототипот изработен за изложбата „Свадбени приказни“, која беше 

реализирана како дел од проектот „Модата и културното наследство“ (2015), поддржан од 

Британскиот совет во соработка со Европски универзитет и НУ Музеј на Македонија. 

Фокусот на дизајнот е во конструкцијата и овој прототип е изработен од триаголници во 

различни димензии наредени во слоеви. Истата конструкција потоа е искористена и за 

другите дизајни, креирајќи комплетно различни силуети. Всушност, оваа конструкција од 

правоаголни триаголници овозможува целосно искористување на материјалот и 

елиминирање на текстилниот отпад. Така што, принципот на zero waste и еколошкиот 

аспект на дизајнот се значајни елементи во колекцијата.  

Учеството на Данијела Савиќ на EXPO.30 беше во организација на Катедрата за 

моден дизајн на Факултетот за арт и дизајн, под менторство на проф. д-р Гордана 

Вренцоска, проф. д-р Јана Манева-Чупоска и проф. м-р Маја Ѓуреска. 
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Студентски плакати „ДАНТЕ 700“ 
 

Студенти од насоката графики дизајн учествуваа во конкурсот за студентски плакат 

„ДАНТЕ 700“, организиран од Италијанската амбасада и Институтот „Данте Алигиери“. 

Во финалната селекција на плакати беа избрани делата на Снежана Давиткова, Миа 

Џагора и Наум Секуловски. Ментор: проф. д-р Гордана Вренцоска, асистент: м-р 

Ангелина Спировска Муковска. Организаторите на ФАД и на менторот им доделија 

благодарници за партиципацијата во проектот. 
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7. ПРАКТИЧНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ 
 

Врската меѓу теоретските познавања и практиката повеќе години се воспоставува 

преку Центарот за кариера кој им обезбедува практична работа на студентите во 

реномирани компании и институции. Исто така, студентите, преку клиничката настава, 

имаат можност директно да добијат информации од познати и признати експерти од 

областа. 

Во продолжение следува Извештајот за практичната работа на студентите и 

активностите на Центарот за кариера за академската 2020/2021 година, подготвен од 

Лектор м-р Марија Драговиќ. 
 

ИЗВЕШТАЈ  ЗА ПРАКТИЧНАТА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ  ВО 

УЧЕБНАТА 2020/2021  ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЕКОНОМСКИ 

НАУКИ ПРИ ЕУ СКОПЈЕ 
 

Согласно најновите законски решенија за задолжителна едномесечна практика на 

студентите и согласно интерните акти на нашиот Универзитет, а воедно поаѓајќи од 

оправданоста и корисноста од обавување на практична работа на студентите, во почетокот 

на септември 2020 година, преку Центарот за кариера беа испратени писма до околу 50 

компании, финансиски институции, министерства, државни установи и приватни 

компании. Најчесто практикуван облик на комуникација со компаниите и организациите 

беше доставувањето на писма, телефонски и електронски комуникации, посета на некои 

од овие организации и други форми на соработка и комуникација.  

Контактираните институции беа запознаени за нашата потреба и можност од 

изведување на практична обука на студентите, понудени беа контакти со нашиот 

Факултет за економски науки и беа замолени во најкраток можен рок да одговорат за 

нашата понуда и молба и да се идентификуваат организационите делови, односно лицата 

со кои ќе се одвива комуникацијата во текот на целата академска 2020/2021 година. 

На списокот од фирми и институции се најдоа речиси сите потенцијални установи 

од кои нашите студенти можат содржински, регуларно и квалитетно да ја изведуваат 

практичната работа.  

Во текот на академската 2020/2021 година, студентите покажаа висок степен на 

заинтересираност за изведување на практичната обука и тоа низ повеќе форми: со 

пријавување во центарот за кариера, со самоиницијативност за наоѓање на институции во 

кои би ја изведувале практичната работа, со уредно исполнување на административните 

работи, како што се добивањето упатница, оправдувањето за отсуството од настава и 

вежби, со документирање за изведената практична обука и препорака за нивно идно 

вработување. 

Според информациите со кои располагаа студентите за изведување практична 

работа во текот на учебната 2020/2021 година во Центарот за кариера при Факултетот за 

економски науки се пријавиле (и во согласност со можностите за прифаќање од страна на 

компаниите и институциите, а според нивните конкретни одговори и договарање со 

Центарот за кариера) практична обука завршиле вкупно 30 студенти. Дел од нив веќе ги 

имаат доставено и изработените задачи во соодветните тетратки (упати). 
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Од прегледот на реализирана практична работа може да се констатира дека таа 

најчесто се изведувала во банки, фирми, консалтинг и маркетинг агенции, 

сметководствени бироа, финансиски организации, државни институции итн. Согласно 

пропишаната постапка за обавување на пракса, сите институции во кои студентите 

изведуваа практична обука на практикантите им издадоа  валидни потврди за времето во 

кое ја изведувале практиката, што беше основа за регулирање на отсуствата на студентите 

од наставата и вежбите. 

Особено за пофалба е да се напомене дека од ниту една институција за студентите 

од нашиот факултет немаше забелешки или друг вид приговори за однесувањето на 

нашите студенти во однос на обврските што ги имаа во соодветните институции, ниту за 

односот спрема вработените и имотот на институциите. Од поголем број компании, 

организации и институции се искажани мошне позитивни оценки за знаењето на нашите 

студенти, за нивното одговорно однесување и за нивните квалитети и како идни 

стручњаци и како луѓе. 

Треба да се напомене и дека поголем број од студентите се во редовен работен 

однос, па тоа е и една од причината за малиот број на практиканти. Статистички може 

слободно да се потенцира дека на големо задоволство, извесен број наши студенти се 

задржани во институциите каде што изведувале практична работа заради остварување 

натамошна соработка и вработување со сите пропишани законски права и обврски.  

 
 

 ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН 
 

Врската меѓу теоретските познавања и практиката веќе повеќе години се 

воспоставува преку Центарот за кариера кој им обезбедува практична работа на 

студентите во реномирани компании и институции. Студентите имаат можност директно 

да добијат информации од познати и признати експерти од областа. Ваквите форми на 

едукација овозможуваат стекнување на искуства надвор од задолжителната студиска 

програма која ја спроведува Факултетот за арт и дизајн. Во академската 2019/20 година 

продолжи соработката со неколку партнери кои ги отворија вратите на нашите студенти за 

стажирање и стекнување на практично искуство.  

Во текот на учебната 2020/2021 година на Факултетот за арт и дизајн задолжителна 

пракса посетуваа студенти од четврта година на прв циклус, како и студенти од петта 

година на втор циклус. За да се избегне преклопување на праксата со посетувањето на 

редовната настава, најголем дел од студентите го користат летниот распуст за посетување 

на праксата. Фирмите во кои се спроведува праксата се дел од соработничката мрежа на 

факултетот како и лични контакти на студентите. Дел од фирмите во кои се реализирала 

праксата се: Елена Лука (Скопје), Ателје Кокев (Скопје), Печатница „Ложуров“ (Штип), 

Доган Дизајн, Деспина Мебел (Кавадарци), Мебел 2000 (Струмица), ИнтерМебел 

(Струмица), Јавна соба (Скопје), Поинтер (Скопје), Галерија Остен (Скопје), Национална 

галерија на Македонија (Скопје), ВИА Маркетинг (Скопје), Културно-информативен 

центар – Скопје, ДЛУМ (Скопје), Т-Мобиле, Академија Леонтиќ и други. 

Студентите од првата, втората и третата година според ЗВО немаа задолжителна 

пракса. Одвивањето на студентската пракса во оваа академска година беше 

проблематично заради отежнувањето на работните процеси во компаниите со Ковид-19. 
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 ФАКУЛТЕТ ЗА СТОМАТОЛОГИЈА 
 

Претклиничката практична настава по стручните стоматолошки предмети, се 

реализира во сопствени лаборатории во кои се обезбедени сите потребни апарати и 

средства за моделирање со гипс и восок, средства за светлосна полимеризација, комплетен 

материјал и прибор за изработка на тотални акрилатни протези, комплетен материјал и 

прибор за изработка на дентални реставрации. 

Практичната настава по претклиничките (институтски) општо медицински 

предмети се изведува во сопствени лаборатории опремени со потребните апарати, 

инструменти, материјал потребен за реализација на вежбите и бројни надгледни средства  

(визуелни и електронски). 

 
 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ 
 

Практичната настава на Факултетот за правни науки, генерално се одвива во 

рамките на наставата, пред сè, на вежбите по соодветните предмети.  

 Извештај за практична настава на студентите на Факултетот за правни науки е 

составен дел на извештајот за работата на Центарот за кариера на ниво на Европски 

Универзитет Скопје. 

 Исто така, во текот на академската 2020/2021 година нашите студенти учествуваа и 

на меѓународни семинари. Наставата се одвиваше без застои и губење на часови.  
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8. КЛИНИЧКА НАСТАВА 

 
 
 

 ФАКУЛТЕТ ЗА СТОМАТОЛОГИЈА 
 

Клиничката практична настава од полето на стоматологијата се изведуваа во ПЗУ-

Универзитетски стоматолошки клинички центар „ПРОФ. Д-Р БОЈО АНДРЕСКИ Скопје“. 

Техничката опременост и ангажираноста на сите вработени на Факултетот за 

стоматологија и ПЗУ-Универзитетски стоматолошки клинички центар „ПРОФ. Д-Р БОЈО 

АНДРЕСКИ Скопје“, во потполност му овозможуваат на секој студент самостојно да ја 

совлада предвидената програма и да се стекне со потребните мануелни вештини, а сето 

тоа ќе овозможи квалитетно и ефикасно студирање што ќе доведе до продукција на 

квалитетни доктори стоматолози.  
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9. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
 

Во академската 2020/2021 година Универзитетот оствари значајна меѓународна 

соработка која во основа беше насочена кон привлекување на странски студенти од повеќе 

земји во светот. Меѓународната соработка беше насочена и кон потпишување договори за 

соработка со странски универзитети и организации.  
 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН 
 

Меѓународната соработка се одвиваше претежно со онлајн активности, преку 

учества на меѓународни конференции, биеналиња, семинари и други настани.  

Продолжија контактите и соработката со странските амбасади и институти во земјава.  

Беше реализирана соработка со Ајдин универзитетот во Истанбул, со учество во 

Меѓународното уметничко студентско биенале. 

Еразмус+ мобилностите, заради забраните за патување во Европската Унија и 

состојбата со Ковид-19, од Факултетот за арт и дизајн не се реализираа.  

 
 

 ФАКУЛТЕТ ЗА СТОМАТОЛОГИЈА 
 

 

Факултетот за стоматологија е во континуирана соработка со факултетите за 

стоматологија во нашата држава, а во меѓународни рамки има остварено билатерална 

соработка поткрепена со соодветни договори со Факултетите за стоматологија при Бируни 

Универзитетот од Истанбул - Турција, Медицинскиот универзитет од Пловдив - Бугарија, 

Акдениз Универзитетот Анталија - Турција. Како резултат од овие меѓународни договори 

за соработка, Европски универзитет Скопје се здоби со уште еден Почесен професор. д-р 

Маријана Мурџева од Катедрата за Микробиологија со имунологија, ректор на 

Медицински универзитет од Пловдив. 

Во тек се разговори за реализација на соработка и со други факултети од странство, 

како што се: Стоматолошкиот факултет од Софија, Стоматолошкиот факултет од Белград, 

Стоматолошкиот факултет од Ниш, приватниот Стоматолошки факултет од Панчево и 

Стоматолошкиот факултет од Љубљана. 

Факултетот за стоматологија во состав на Европски универзитет Скопје има 

соработка и со останати факултети од други универзитети во Европа и преку договорите 

што ги има воспоставено ЕУ Скопје на ниво на Универзитети. 

           Во текот на изминатата студиска година започна Меѓународен проект под наслов: 

,,Инфекции во стоматолошка пракса - превенција и контрола”, во соработка со 

Медицинскиот Универзитет во Пловдив под раководство на Деканот на Факултетот за 

Дентална медицина, проф. д-р Веселина Кондева и нашиот тим составен од: доц. д-р 

Емилија Костадиновска, доц. д-р Снежана Ивиќ-Колевска и доц. д-р Катерина Василева-

Гешоска. 

Познавањето на теоријата и практиката во епидемиологијата на инфекции поврзани 

со медицинска нега, особено стоматолошка заштита, е секојдневна професионална 

должност на стоматолозите. Од една страна, голем број студии во странска литература 

постојано даваат нови податоци, а од друга страна, многу често епидемиолошкиот ризик 

не е познат или потценет.  
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Цел на овој проект е: Да се земе во предвид квалитетот на хигиенската дезинфекција на 

рацете на стоматолошкиот персонал пред  работа со пациент. 

Предмет на набљудување: Испитување на микробиолошки примероци од рацете на 

стоматолозите и персоналот, како и студентите пред грижата за пациентот. 

          На Факултетот за стоматологија се одржаа 2 /два/ Симпозиуми со меѓународно 

учество. 

1. Симпозиум со меѓународно учество на тема: ,,Актуелности во стоматологија“ 

организиран од страна на Факултетот за стоматологија, одржан на ден 14.11.2020 

година, на кој учествуваа: 
 

- Професорот д-р Чагри Делилбаши  од Турција го презентираше своето искуство во 

третманот на инфекции после аугментација на максиларниот синус; 

- Доктор Маја Атанасова од Словенија ги сподели резултатите од своето 

истражување од полето на CAD/CAM технологии за изработка на фиксно-

протетички метал - керамички конструкции; 

- Професор д-р Лидија Поповска од Стоматолошкиот факултет при УКИМ ги објасни 

постапките за минимална инвазивна ендодонција со цел презервација на забната 

структура; 

- Професор д-р Ивона Ковачевска од Факултетот за дентална медицина при 

Универзитетот ,,Гоце Делчев” со своето предавање го потенцираше значењето на 

ергономските принципи во секојдневната стоматолошка пракса, како и важноста на 

превентивните мерки како не би дошло до развој на мускуло-скелетни нарушувања 

кај стоматолозите; 

- Доцент д-р Јелена Поповиќ од Србија се осврна на можносите за настанување на 

вкрстената инфекција во стоматолошките ординации и методи за нејзина 

превенција; 

- Доцент д-р Емилија Костадиновска од Македонија преку своето предавање ја 

објасни примената на Bulk fill композитте во секојдневната пракса. 
 

2. Вториот Симпозиум  со меѓународно учество беше на тема „Инфекција и 

третирање на инфекција во секојдневната стоматолошка практика“ 

организиран од страна на Факултетот за стоматологија, одржан на ден 09.05.2021 

година. Ценетите предавачи се осврнаа на современите протоколи за дијагноза и 

третман на инфекциите со потекло од усната празнина. 

- Проф. д-р Зоран Пешиќ - Србија со тема - Тешки инфекции на глава и врат, 

дијагностички и терапевтски предизвик. 

- Проф. д-р Алпер Синдел - Турција со тема - Современ преглед на третманот кај 

максилофацијалните инфекции. 

- Проф.д-р Цена Димова - Македонија со тема - Имплементација на терапевтски 

принципи во третманот на акутна одонтогена инфекција. 

- Проф. д-р Оливера Саракинова - Македонија со тема - Инфекции во детската 

стоматологија. 

- Асс. д-р Атанас Павлески - Македонија со тема - Потребата на TRPC5 за 

инфламација и забна болка, клинички случај. 

Во изминатата студиска година се остварија 3 /три/ работни средби преку 

Erasmus+ програмата: 
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- Во периодот од  22 до 26 март 2021 година, тим од професори и соработници на 

Факултетот за стоматологија при Европски универзитет Скопје, остварија работна посета 

на Факултетот за стоматологија на Акдениз Универзитет во Анталија, Турција. Посетата 

беше остварена преку Еразмус+ програмата. Се разговараше за наставните програми, 

разликите и сличностите на високото образование во Р С Македонија и Р Турција, 

предностите и слабостите на државните и приватните високообразовни установи, а беа 

одржани on-line предавања на актуелни теми на студентите од  IV и V година. Поради 

одличната комуникација и идеи за понатамошен развој се појави интерес за понатамошна 

соработка и склучување на директен договор помеѓу двата универзитети. 

- Во периодот од 19 - 22 април 2021 година, тим од професори и соработници на 

Факултетот за Дентална медицина од Медицинскиот универзитет во Софија, оствари 

работна посета на нашиот факултет, во чии рамки беа реализирани теоретски и практични 

предавања од страна на гостите од Бугарија кои беа проследени со голем интерес. 

- Во период од 17 - 21 Мај 2021 година, проф. д-р Енис Реџеп, доц. д-р Маријана 

Мирческа, доц. д-р Емилија Костадиновска и стручен соработник д-р Дијана Јошева од 

Факултетот за стоматологија при Европски универзитет Скопје, остварија работна посета 

на Факултетот за стоматологија при Бируни Универзитетот во Истанбул, Турција. 

Посетата беше дел од Еразмус+ ЕУ програмата која овозможува размена на наставен 

кадар. Беа остварени и средби со професорите од различни катедри на факултетот, како и 

со претставниците од Еразмус канцеларијата, со цел размена на искуства од различни 

области помеѓу двата факултета. Како составен дел од „Еразмус програмата“ за 

мобилност на наставен кадар професорите од нашиот факултет, реализираа on-line 

предавања кои ги следеа студентите од IV и V година и наставниот кадар на факултетот - 

домаќин. Претставниците од двете институции го искажаа своето задоволство од 

реализираната посета на тимот од Европски универзитет Скопје како основа за 

продлабочување на идната соработка. 
 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ 
 

 Дел од наставничкиот и соработничкиот кадар учествуваше на меѓународни 

семинари, во повеќе различни својства. Учеството на меѓународни семинари во секој 

случај придонесува за етаблирање и промоција на Факултетот за правни науки и Европски 

универзитет Скопје во пошироки размери, како и за усовршување на наставниот и 

соработничкиот кадар, што во крајна линија, повторно оди во полза за самата институција, 

бидејќи квалитетот на кадарот е битен фактор при одлучувањето на кандидатите на кој 

универзитет ќе го продолжат своето образование.    

Во академската 2020/2021 година, беа реализирани: 

- Работна средба со деканот на Економски факултет при Универзитет во Ниш проф. 

д-р Тадија Џукиќ и проректорот за настава на Универзитетот во Ниш проф. д-р 

Весна Лопичиќ, во период од 24.05 до 28.05.2021 година. 

- Предавања на Економски факултет при Универзитет во Ниш во рамките на 

програмата Еразмус+ (мобилност на наставен кадар). Предавање на тема “Corporate 

governance as a mechanism for ensuring transparency and accountability of the 

company”, во период од 24. 5 до 28. 5. 2021 година. 
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10. ПРОМОЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ 
 

Факултетот за економски науки користи повеќе алатки за сопствена промоција. 

Еден од начините за промоција на Универзитетот е веб-страницата eurm.edu.mk, 

преку која студентите и останатите заинтересирани кандидати можат да ги добијат сите 

потребни информации за Универзитетот, како што се: студиски програми, Решенија за 

акредитација, наставничкиот и соработничкиот кадар, календари и распореди за настава, 

вежби, колоквиуми, испити, условите за студирање, објавени конкурси, обуките кои ги 

нуди Универзитетот, издадени публикации, галерии и видео презентации. 

На социјалните мрежи, Европски универзитет Скопје е присутен на Facebook, 

Twitter, Youtube.  

Наставниот и соработничкиот кадар на Факултетот за економски науки го 

претставуваше и промовираше Европски универзитет Скопје во средните училишта, на 

матурантите како целна група за запишување на факултет. Во рамките на Универзитетот 

функционира Маркетинг служба преку која се реализира промоцијата на Универзитетот  

во поголемите средни училишта во Скопје, но и во другите градови во Р С Македонија. 

Учениците од средните училишта беа информирани за можностите за студирање кои ги 

нуди Европски универзитет Скопје, бројот на факултетите, наставните програми, 

годините на студирање, акредитацијата и валидноста на дипломите, центарот за кариера и 

можностите за вработување.  

За промоција, во текот на оваа учебна година, се реализираа и промотивни 

корпоративни активности. Имено, промоции беа реализирани во сите Банки на општините 

во град Скопје, мали и големи компании, министерства и синдикати. Целната група беа 

заинтересирани потенцијални студенти за втор циклус студии. Беа испратени и бројни 

електронски писма до компаниите во Р С Македонија со презентација на условите за 

студирање и наставните програми.  

Исто така, наставниот и соработничкиот кадар на Факултетот за економски науки 

редовно дистрибуираше рекламен материјал по компаниите заради поголема видливост и 

промоција на Универзитетот. 

 
 

 ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН  
 

Промотивните активности се препознатлив начин на работа на Факултетот за арт и 

дизајн. Универзитетот и Факултетот за арт и дизајн беа промовирани со проектите и 

успесите кои се резултат на тимското работење на наставниот кадар составен од 

професори и асистенти. Освен проектите, тимот се вклучува и во дизајн на реклами, 

флаери, плакати, логоа, новогодишни честитки, активности во уписна кампања и друго.  
 

Онлајн сесии за кандидати за упис на ФАД 

Онлајн сесиите за одговори на заинтересирани студенти за упис ги водеа проф. д-р 

Гордана Вренцоска, проф. Јана Манева-Чупоска, проф. м-р Маја Ѓуреска, доц. м-р Иван 

Дургутовски и Елена Макаровска. 
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Интервјуа во весникот Вечер 

Со свои интервјуа за работата на универзитетот, беа вклучени следниве колеги: 

- Декан проф. д-р Гордана Вренцоска  

- Проф. д-р Јана Манева-Чупоска 

- Уметнички соработник Елена Макаровска 

- Проф. м-р Благојче Наумоски 

- Насловен доц. м-р Страхил Петровски 
 

Видео интервјуа за соцјалните мрежи 

- Проф. м-р Маја Ѓуреска 

- Студент Христијан Младеновски 

- Студент Ивона Бојческа 
 

Гостување во Средното уметничко училиште 

На покана на професорот по костимографија и дизајн на облека м-р Александар 

Рашковиќ, декан проф. д-р Гордана Вренцоска беше гостинка во Државното средно 

училиште за ликовна уметност и дизајн „Лазар Личеноски“ Скопје. Беше одржано 

предавање на тема „Модата помеѓу традициите и глобализацијата“, за учениците од 

насоката Дизајн на текстил и облека. 
 

Објава за наградите и признанијата на ФАД 

- Од страна на деканот беше подготвена објава на социјалните мрежи со детален преглед и 

фото материјали за сите поважни награди и признанија што Факултетот за арт и дизајн ги 

добил во последните 15 години. 
 

Објави за изложби, модни ревии 

- Континуирано се подготвуваат објави за сите тековни стручно-уметнички активности 

кои се реализираат во текот на Академската година, во весникот „Вечер“ и на социјалните 

мрежи на ЕУ Скопје. 
 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА 
 

Промоцијата како активност е препознатлив начин на работа на Факултетот за 

детективи и криминалистика во една академска година. Универзитетот и Факултетот беа 

целосно промовирани со многубројните активности кои се резултат на тимското работење 

на наставниот и соработничкиот кадар. Проектите, како што се семинари и работилници 

се во функција на промотивни кампањи за Универзитетот.  

Наставниот и соработничкиот кадар на факултетот беше активно вклучен во 

реализација на Стратегијата на Европски универзитет Скопје за промоција, при што се 

посетија средни училишта во Скопје, дел од внатрешноста на државата, како и бројни 

министерства, правни лица и компании. 

Поради ваквиот начин на промоција со сите претходнонаведени форми на 

презентација, Факултетот за детективи и криминалистика го градеше својот позитивен 

имиџ и стана препознатлив во јавноста.  
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11. АКТИВНОСТИ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СОРАБОТНИЦИТЕ 
 

Активностите на наставничкиот и соработничкиот кадар на Универзитетот се 

одвиваа во согласност со студиските програми, обврските кои произлегуваат од нив и 

одлуките на надлежните органи во рамките на Универзитетот (Универзитетски сенат, 

Ректорска управа и Наставно-научните совети на факултетите). 

Во изведувањето на наставата дел од наставниците покриваа настава на други 

факултети во рамките на универзитетот.  

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН 

Главната активност на наставниците и соработниците во текот на учебната 2020-2021 

година беше поврзана со реализација  на наставата. Наставата е организирана со 

изведување на предавања и вежби по соодветните предметни содржини, а полагањата на 

студентите се организирани преку два колоквиума во зимскиот семестар и два колоквиума 

во летниот семестар. Во текот на академската година се реализираат вкупно четири 

колоквиума. На тој начин,  наставната материја се презентира во етапи и така се прифаќа 

од страна на студентите, со што се нагласува етапното совладување на проблематиката по 

секој предмет одделно. Се спроведуваат и испитните сесии во текот на целата академска 

година, а значаен дел од работата се и менторствата за дипломски и магистерски трудови. 

Исто така, наставниот кадар на Факултетот за арт и дизајн, покрај обврските кон 

наставата и вон-наставните активности се ориентира и кон научно-истражувачките сфери, 

стручно-уметничките проекти на ФАД, индивидуалното творештво презентирајќи се со 

самостојни и групни изложби, проекти поврзани со дизајнот, надворешни предавања, 

семинари, учество во неформално образование и сл. Со ваквиот начин на делување на 

наставниот кадар на Факултетот за арт и дизајн се потврдува нивниот професионален 

рејтинг во практиката на професијата и одговорното потврдување како професори и 

соработници со препознатлив  уметничко-дизајнерски идентитет.  

 

РЕД. ПРОФ. Д-Р ЈАНА МАНЕВА-ЧУПОСКА  

1. НАСТАВНИ И ВОН-НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 
 

Предмети Прв циклус: 

Дизајн анализа, Цртање, Техники на цртање, Сликање, Техники на сликање, Модна 

илустрација, Колекција 2, Моден дизајн 2.  

Втор циклус: Дизајн анализа, Моден дизајн 2, Моден дизајн Б. 
 

Менторства (дипломски /магистерски)   

Ментор на повеќе дипломски трудови од насоката за моден дизајн. Одбранет труд на 

Беттина Алили. Во тек е менторство на кандидат од втор циклус на студии. 
 

Јубилејна годишна изложба на ФАД.  

Учество во организација на Годишната изложба „15 години ФАД “ со претставување на 

делата на студентите по сите предмети, Простории на Европски универзитет  

15. јубилејна годишна изложба на студентите од Факултетот за арт и дизајн се одржа во 

просториите на Универзитетот и беше достапна и онлајн. На изложбата ги претставивме 
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најдобрите дела и дизајн решенија кои произлегоа од студиската програма и практичните 

активности во изминатата академска 2019/20 година. 
 

Проекти на ФАД 

Менторство за учество во модниот настан ЕКСПО 30. 

Менторство на студентите од насоката моден дизајн од ФАД при ЕУ на отворен повик 

наменет до сите млади креатори во организација на ,,Media Broadcasting” Скопје на тема: 

,,Креација инспирирана од македонската народна носија“. 

Учество во онлајн промотивни активности на ФАД и ЕУРМ.  
 

2. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ  

Учество на меѓународната конференција  во организација на ЕУ Скопје со ликовно дело 

„Човек иновација“. 

Учество на меѓународна конференција „Еко уметност - гледиште и дискурс“ Факултет за 

Дизајн во Херсон Украина.  
 

3. СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ АКТИВНОСТИ  

2020 год. Самостојна изложба „Љубовници во пандемија“ во Националниот Музеј во 

Херсон Украина. 

2020 год. Учество на изложба на ДЛУМ годишна изложба. 

Пишани рецензии, интервјуа, гостин во повеќе медиумски гостувања. Објавени повеќе 

интервјуа во весникот Вечер, поврзани со работата на Факултетот, како и за самостојните 

уметнички активности.  

-Гостувања на национални телевизии.  
 

4. НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА 
 

Благодарница за петнаесетгодишниот придонес во работата и развојот на Факултетот за 

арт и дизајн, доделена од Европски универзитет, 2021. 

 

РЕД. ПРОФ. Д-Р ГОРДАНА ВРЕНЦОСКА  
 

1.НАСТАВНИ И ВОН-НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 
 

Предмети 

Прв циклус: Методологија на дизајнирање, Основи на моден дизајн, Ликовно 

обликување во дизајнот, Графичка илустрација, Дизајн на плакат, Визуелни комуникации, 

Графички дизајн 1 и Дизајн концепт 

Втор циклус: (4+1) Графички дизајн А, Методологија на истражување. 
 

Менторства (дипломски /магистерски) 

Ментор на дипломски труд на Тамара Масовска, предмет: Визуелни комуникации 

Ментор на дипломски труд на Сара Романов, предмет: Графички дизајн 1 

Ментор на дипломски труд на Виктор Бранѓолица, предмет: Дизајн на плакат 

Ментор на магистерски труд на Душица Симовска, насока: Графички дизајн 

Ментор на магистерски труд на Емилија Хорват, насока: Графички дизајн 
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Годишна дигитална изложба на ФАД 2021 

Раководител / организација на Дигиталната изложба на ФАД со претставување на делата 

на студентите по предмети, дела од проекти и конкурси, координирање на поставката од 

сите катедри. Подготовка на најавно видеообраќање. 
 

„15 години ФАД“ Ретроспективна изложба 

Организација и кураторство на изложбата, селекција на дела, координација на настанот и 

учеството на студентите и наставниот кадар. Администрирање на обврските и 

комуникација со Министерство за култура, што дадоа поддршка на проектот. 
 

Промотивни активности на ЕУ Скопје 

-Дизајн на корица за меѓународно научно списание „ИДЕЈА“. 

-Спроведување на онлајн инфо-сесии и подготовка на промотивни материјали за уписна 

кампања. 

-Гостување во Средното уметничко училиште „Лазар Личеноски“ 

-Интервју во Вечер 

-Подготовка на медиумски објави за сите спроведени проекти на ФАД 
 

Проекти на ФАД 

Организација и менторство на учество во Меѓународно студентско биенале Истанбул 

Организација и менторство на учество на Конкурс за одржлива мода, во организација на 

Британска амбасада во Скопје 

Менторство за учество на студентката Данијела Савиќ во модниот настан ЕКСПО.30, во 

организација на Боттега Евенти. 

Организација и менторство на учество во Конкурс за студентски плакат „ДАНТЕ 700“ 

Учество во проект е-Книга и изложба за Оперни плакати.  
 

2. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ 
 

Учество во научни конференции 

Презентер, „The Art of going nowhere” онлајн конференција “Quo Vadis”,  

Колеџ за култура Рига, Латвија, 2020. 

Говорник и презентер на меѓународниот онлајн семинар за мода RESPONSIBLE 

FASHION SERIES, 5 и 6 мај 2021. Македонско модно здружение / Моден викенд Скопје. 

Член на Програмски и Организациски одбор, учесник во 11-тата Меѓународна научна 

конференција на ЕУРМ „Науката и уметноста во услови на пандемија“, септември 2021. 
 

Објавен труд/дело 

2020 „Македонски визуелен идентитет: дизајнот како можност за еволуција на 

традициите од визуелното културно наследство“, објавена книга, издавачка куќа Арс 

Ламина, 2020. Со поддршка на Министерство за култура и Општина Виница.  

2020 „Од дистанца во интимен сликарски свет“ објавен текст во каталог за самостојна 

изложба на Миливој Симеонов 

2021 „Повторно откривање на една безвременска уметност“, објавен текст во каталог 

за ретроспективна изложба на Јаким Јованов  

2021 „Од традиции во иднина: вештини, експеримент и одржлив моден дизајн“ 

објавен текст во каталог Responsible Future, Македонско модно здружение 
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3. СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ АКТИВНОСТИ 
 

Групни изложби 

Учество во изложбата на откупени сувенири за Град Скопје, Музеј на современа уметност, 

2020 

Учество во Годишна изложба на ДЛУМ, Мала станица, 2020 
 

Резиденции и ликовни колонии 

-Учесник на 32. меѓународна Галичка ликовна колонија, јули 2021 
 

Дизајн проекти 

-Дизајн на корица за меѓународно научно списание „Идеја“. 

-Дизајн на корица за учебниците „Меѓународен маркетинг“, „Промоција“ и „Меѓународен 

менаџмент“. 
 

Поважни рецензии, интервјуа, медиумски гостувања 

-Повеќе интервјуа и објави во различни печатени и електронски медиуми. 
 

4. НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА 
 

Благодарница за петнаесетгодишниот придонес во работата и развојот на Факултетот за 

арт и дизајн, доделена од Европски универзитет, 2021. 

Благодарница за придонесот во конкурсот за студентски плакат ДАНТЕ 700, доделена од 

Амбасадата на Италија и Институтот Данте Алигиери, 2021. 
 

 

ПРОФ. М-Р ЗОРАН ЃУРЕСКИ 
 

Одржана настава на ФАД при ЕУ Скопје: 

Обврските и задолженијата на ФАД при ЕУ Скопје за изминатата академска 2020/21 

година подразбираа подготовка и одржување на настава по следните предмети: 
 

Прв циклус на студии: 

Основи на проектирање 1, Основи на проектирање 2, Проектирање на ентериер, 3Д дизајн, 

Индустриски дизајн 1, Ентериер дизајн 1, Ентериер дизајн 2, Илуминација на ентериер 
 

Втор циклус: 

Ентериер дизајн 1, Ентериер дизајн 2, Индустриски дизајн 
 

Менторства (дипломски): 

Дипломски труд на Ивона Бојческа 
 

Годишна дигитална изложба на ФАД 

Селекција на дела од студентите по неколку предмети.  
 

„15 години ФАД“ Ретроспективна изложба 

Учество во селекција на дела на изложбата. 
 

Активности надвор од рамките на наставата: 

- Изработка на проект за архитектура за повеќесемеен станбен објект на ул. 

Џумајска бр.3 

- Изработка на проекти за ентериери за станбени и деловни објекти 
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- Подготовка на елаборат за просторни услови и инвентар на Европски Универзитет 

Скопје. 
 

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА 

Благодарница за петнаесетгодишниот придонес во работата и развојот на Факултетот за 

арт и дизајн, Европски универзитет, 2021. 

ВОН. ПРОФ. М-Р. ХРИСТИЈАН САНЕВ 

1. НАСТАВНИ И ВОН-НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 
 

Предмети 

Втор циклус:, Методологија на истражување   
 

2. СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ АКТИВНОСТИ 
 

Групни изложби 

Учество во неколку групни уметнички изложби во земјата и странство. 
 

Дизајн проекти 

Дизајн за промоција на производи и дизајн на каталози за уметнички изложби. Дизајн на 

медиумски кампањи за домашни и странски клиенти. 
 

 

ВОН. ПРОФ. М-Р МАЈА ЃУРЕСКА 

1. НАСТАВНИ И ВОН-НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 
 

Предмети 

Прв циклус: Колекција 1; Моден дизајн 1; Дизајн проект; Индустриски дизајн 2; 

Моделирање и кроење; Техники на шиење.  

Втор циклус: (3+2) Дизајн синтеза (4+1) Моден дизајн А. 
 

Годишна дигитална изложба на ФАД 

На годишната изложба, студентите од сите три насоки на ФАД изложија трудови 

сработени по предметите: техники на шиење, моделирање и кроење, колекција 1, дизајн 

проект, индустриски дизајн 2 и моден дизајн 1. 

„15 години ФАД“ Ретроспективна изложба 

Учество во селекција и поставка на дела на изложбата, учество во подготовките и 

координацијата за модната ревија на настанот. Во рамките на изложбата се одржа модна 

ревија на студентите од насоката за моден дизајн. 
 

Проекти на ФАД 

Менторство за учество во модниот настан ЕКСПО.30 
 

Други активности: Член на Сенатот на Европскиот универзитет, како претставник од 

ФАД., промотивно видео за катедрата за моден дизајн. 
 

Активности на Шеф на катедра  

(склучени договори за соработка, меѓународни партнерства, студентски посети на 

саеми, изложби, презентации, фестивали, договарање на гости и др.) 
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Студентите од Факултетот за арт и дизајн, насока моден дизајн, при Европски универзитет 

Скопје земаа учество во различни проекти поврзани со дизајнот и уметноста преку 

соработки иницирани и/или поддржани од наставниот кадар на ФАД:  

19. 2 -19. 3. 2021 - Учество на конкурс на шест студенти од ФАД при ЕУРМ во 

организација на Британската амбасада во Скопје насловен како: Конкурс за одржлива 

мода. 

5. 7. 2021 - Студентска модна ревија во рамките на годишната изложба на ФАД при ЕУРМ 

на 5. 7. 2021 во просториите на ЕУРМ. 

16. 9. 2021 - 17. 9.2021 – Учество на модна ревија на студентката Даниела Савиќ, од 

насоката моден дизајн од ФАД при ЕУРМ, на Expo.30, Музеј на современа уметност. 

5. 10. 2021 - 11. 11. 2021 – Учество студентите од насоката моден дизајн од ФАД при 

ЕУРМ на отворен повик наменет до сите млади креатори во организација на ,,Media 

Broadcasting” Скопје на тема: ,,Креација инспирирана од македонската народна носија”.  
 

2. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ 

Подготовка на прирачник за модни дизајнери насловен како: ,,Циркуларни практики Во 

Модниот Дизајн” во рамките на Моден Викенд Скопје, 2021 година. 
 

3. СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ АКТИВНОСТИ 

Основање на модна марка за изработка на детска облека Milk (@milkkidsclothes)   

Костимографија за краткометражен филм ,,The Script” во режија на Александра 

Кардалевска. 

Костимографија за танц за повеќе танчерски студија (Dancers United, Eat the Beat, Brake a 

Leg и др).  
 

4. НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА 
 

Благодарница за петнаесетгодишниот придонес во работата и развојот на Факултетот за 

арт и дизајн, доделена од Европски универзитет, 2021. 

 
 

ПРОФ. М-Р БЛАГОЈЧЕ НАУМОСКИ 

1. НАСТАВНИ И ВОН-НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 
 

Предмети 

Прв циклус:  Компјутерско дизајнирање, Основи на графички дизајн, Основи на 

типографија, Моделирање, Традиција и дизајн, Сценографија, Современ дизајн, Графички 

дизајн 2 

Втор циклус: (3+2) Сценографија.  
 

Посета на изложби  

Посета на изложбата ,,75 ОСТЕН- Светска галерија на цртеж, Национална галерија на 

Македонија – објект Чифте-амам 2020.  
 

Годишна дигитална изложба на ФАД 

Дела од студентите по предметите: Моделирање, Традиција и дизајн, Сценографија, 

Современ дизајн, Основи на графички дизајн, Основи на типографија, Графички дизајн 2 

и Компјутерско дизајнирање. 
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„15 години ФАД“ Ретроспективна изложба 

Учество во организација на изложбата, селекција на дела, координирање на поставка на 

изложбата. Сублимација на најдобрите дела од студентите по предметите: Цртање, 

Сликање, Моделирање, Традиција и дизајн, Сценографија, Современ дизајн, Основи на 

графички дизајн, Основи на типографија, Графички дизајн 2 и Компјутерско дизајнирање. 
 

2. СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ АКТИВНОСТИ 
 

Групни изложби 

,,75год ОСТЕН“ -  Светска галерија на цртеж, Национална Галерија на Македонија – 

објект Чифте-амам 2020 год. 
 

3. НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА 

Пофалница за придонесот во работата и уметничкиот развој на Факултетот за арт и дизајн, 

Европски универзитет. 
 

 

ВОН. ПРОФ. Д-Р ИВАНКА АПОСТОЛОВА 
 

1. НАСТАВНИ И ВОН-НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

Предмети (прв, втор циклус) 

- Историја на дизајн  

- Историја на  

- Современа уметност   
 

Промотивни активности на Европски универзитет 

- Соработка со ФАД и Македонски центар ИТИ/ПРОДУКЦИЈА (Проект: Оперни 

плакати (визуелни рецитативи).  
 

2. НАУЧНО-СТРУЧНИ ИСТРАЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ 
 

Учество на научно-стручни конференции, работилници, фестивали 

(2021, октомври), презентер/Presenter, Theatrical Control Policy or Why, After Goran 

Stefanovski and Dejan Dukovski, No One is Known Outside the Borders of the Macedonian 

Theatre?, International Symposium: Shifts in contemporary drama after the year 2000, 

organizers: Amfiteater/AGRFT and SLOGI/Slovenian theater institute, Ljubljana, Slovenia.  

(2021, септември), предавач/Lecturer, Creating Video Theater Projects, organizers: Georgian 

ITI Center, Open Space Project, Georgia.  

(2021, септември), презентер (Научен есеј: Кризата не може да ја стигматизира уметноста 

или креативниот развој на програмата на Македонскиот центар на ИТИ/ПРОДУКЦИЈА), 

11. Меѓународна научна конференција: НАУКАТА И УМЕТНОСТА ВО УСЛОВИ НА 

ПАНДЕМИЈА, организатори: ЕУРМ/ФАД, Скопје, Македонија.  

(2021, септември), Учесник, фестивалска конференција, проект: Skopje Whispers, Screams, 

and Dramatizations, 1.Alternative International Theater Festival - Sturm und Drang (digital/on-

line edition), Скопје, Македонија. 

(2021, септември), Учесник/делегат, Creative Forum: Future Unlocked.si, Ljubljana 

(Cankarjev Dom, Lj.), Izola, Slovenian EU Presidency.    
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(2021, Август), Предавач/Lecturer, Seminar: Arca Di Pace (Lecture with Q&A session: 

Creating Video Theater Projects - Intro to our Digital Theater Hub Project); ITI Italian Center, 

Astragali Teatro, Lecce, Italy.  

(2021, јули/август), полуфиналист/semi-finalist, iCBA Accelerator Program, IPA, Prime Point 

Partners, Охрид-Скопје, Македонија.  

(2021, јуни), учесник на меѓународната програма/Participant in the International Visitors 

Program: NRW Kultur International and Impuls Theater Festival - Dusseldorf, Cologne, 

Mulheim (digital edition), Germany.   

(2021, мај), Participant in the International Visitors Program, Theatertreffen/Stuckemark, Berlin, 

Germany, organizers: Berlin Festspiele (digital edition).    

(2021, април), Учесник на меѓународната програма/Participant, International Program: 

Working in International Constellations, Munchen-Berlin, Germany, organizers: Goethe Institute 

(digital edition). 

(2021, април), координатор/модератор - Coordinator/Moderator, Program: Chi è di scena? ITI 

Meets the ITI Macedonia, organizers: Astragali Teatro/Italian ITI Center, Lecce, Italy (digital 

edition). 

(2020, декември), презентер/Presenter, ITI UNESCO General Assembly Special Edition 2020 / 

Tuesday, 10 – 15 December 2020. 

(2020, декември), презентер/Presenting at the International flash-conference “Theatre 2020. 

Rewind” December 15, 13:00 – 16:00 at the Baltic House Theatre-Festival (Saint Petersburg, 

Russia). 

(2020, декември), учесник/Participating at the 10. Mednarodni prevajalski seminar slovenske 

knjizevnosti, JAK Slovenia, (9-12 December 2020. 

(2020, ноември), презентер/Presentation at the 10. International Experimental Theater Festival, 

Shanghai, F.R. China. „Experimental Experience in Co-creating and Making Video Theater 

(From the perspective of anthropology of experience)“. 

(2020, ноември), презентер/Presenting at the 1st Interdisciplinary Colloquium on Proverbs-

Online / 14th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs: PROVERBS IN THE PLAYS BY 

JUGOSLAV PETROVSKI (MACEDONIAN PLAYWRIGHT) – 03/11/2020. 

(2020, Октомври), Член на меѓуанродно жири/Member of the International Festival Jury, 

15.Joakimfest (International Theater Festival), Kragujevac, Serbia (8-13. 10. 2020).  
 

Објавени стручни интервјуа: 

Theater Times, USA (2020) – регионален уредник/автор - regional managing  

Interviews and Broadway Stars.com: 

- (Интервју со Томас Ирмер),  

- (Интервју со Слободан Савиќ)  
 

Превод на текстови:  

-Превод на македонски јазик на пораката на Хелен Мирен, Светскиот ден на театарот - 27 

март 2021) / Translator, Macedonian translation of the world message, for the World Theater 

Day 27 March (Message Author: Helen Mirren-actress).  

- Превод на македонски јазик на пораката на Фридеман Фогел, Меѓународен ден на 

танцот-29 април 2021) /Translator, Macedonian translation of the world message, for the 

International Dance Day 29 April (Message Author: Friedemann Vogel-dancer).  

 

https://www.academia.edu/44718200/Apostolova_Baskar_Participating_at_the_10_Mednarodni_prevajalski_seminar_slovenske_knjizevnosti_JAK_Slovenia_December_2020
https://www.academia.edu/44718200/Apostolova_Baskar_Participating_at_the_10_Mednarodni_prevajalski_seminar_slovenske_knjizevnosti_JAK_Slovenia_December_2020
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Објавени книги/е-книги (автор, уредник, преведувач) 

(авторка) 

2020 

- еКнига (Театарски стрипови)/E-book (Author): Theater Comics. Macedonian Center 

ITI/PRODUKCIJA, Skopje. ISBN. 978-608-4912-03-3 (English version). Introductory 

text by Vladimir Janchevski.  

- еКнига (Во потрага по изгубениот режисер)/E-book (Author): In Search of Lost 

Director-Utopian Set Designs. Macedonian Center ITI/PRODUKCIJA, Skopje. ISBN. 

978-608-4912-02-6 (English version) Introductory text by Maja Cankulovska-

Mihajlovska. 
 

(преведувач):  

2021 Македонски превод од словенечки јазик на сликовницата за деца „Фискултурецот 

Николај, крадецот го фати“ на Клариса Јовановиќ, издавач: „Сказнувалка“, Скопје/ 

Macedonian translation of children`s picture book Telovadec Nikolaj prezhene tolovaja by 

Slovenian writer Klarisa Jovanovic, Publishers Skaznuvalka, Skopje, Macedonia.  

2020 Македонски превод од словенечки јазик на книгата „Големото животно на 

самотијата“/„Сонот на мојот татко“ на Евалд Флисар/издавачи: Артконект, Скопје/ 

Macedonian translation of Velika zival samote  by Slovenian author Edvald Flisar, Artkonekt 

Skopje, Macedonia; JAK Slovenia, JAK/Trubarjev Sklad Slovenia.   
 

(уредник/дизајнер/преведувач) 

- еДрама: Уметник во гладување на Миа Николоска/E-play (Editor): Umetnik vo 

gladuvanje (Hunger Artist) play by Mia Nikoloska, Macedonian Center 

ITI/PRODUKCIJA, ISBN - 978-608-4912-08-8 (Macedonian version). Introductory text 

by Saso Ognenovski 

- еДрама на Миа Ефремова)/E-play (Editor): Big Deal play by Mia Efremova, 

Macedonian Center ITI/PRODUKCIJA, ISBN - 978-608-4912-09-5 (English version). 

Introductory text by Saso Ognenovski 

- еДрама на Нина Плавањац/E-play (Editor): This Tomb Is A Whorehouse play by Nina 

Plavanjac, Macedonian Center ITI/PRODUKCIJA, ISBN - 978-608-4912-13-2 (English 

version). Introductory text by Saso Ognenovski 

- еДрама ЕПИЛОГ 2077 на Никола Кузелов/ E-play (Editor): EPILOG 2077 play by 

Nikola Kuzelov, Macedonian Center ITI/PRODUKCIJA, ISBN - 978-608-4912-11-8 

(Macedonian version). Introductory text by Saso Ognenovski 

- еДрама Дечко на Синан Ракиповски / E-play (Editor): Dechko (Boy) play by Sinan 

Rakipovski, Macedonian Center ITI/PRODUKCIJA, ISBN - 978-608-4912-12-5 

(Macedonian version). Introductory text by Saso Ognenovski 

- еДрама Сиров рез на Миа Волт / E-play (Editor): Raw Cut (2010-2014) 10 plays by Mia 

Volt, Macedonian Center ITI/PRODUKCIJA, ISBN - 978-608-4912-10-1 (Macedonian, 

English versions). Introductory text by Saso Ognenovski 

- еКнига Оперни постери (визуелни рецитативи) соработка со студентите на 

ФАД/ЕУРМ/ E-book (Editor, Designer): Opera Posters (Visual Recitatives) in 

collaboration with students from FAD/EURM Skopje. Macedonian Center 

ITI/PRODUKCIJA, ISBN - 978-608-4912-07-1 (Macedonian version).  

Introductory texts Gordana Vrencoska, Elena Makarovska.  
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- еКнига Key Word: НЕОЛИТ (инспирација во глина) /E-book (Editor, Designer): Key 

Word: NEOLITHIC (inspiration in a clay) by Slavica Stojkovska. Macedonian Center 

ITI/PRODUKCIJA, ISBN - 978-608-4912-06-4 (Macedonian version). 

- еКнига Работни преводи на извадоци од делата  на словенечките автори Фери 

Лаиншчек, Вероника Симонити, Наташа Конц Лоренцути/E-book (Translator, Editor, 

Designer): Working Translations JAK 2020 by I.A.Baskar  and Viktorija Blazeska (Ivana 

pred moreto by Veronika Simoniti; Sto ja donese maglata by Feri Lainschek; Koj e denes 

glaven by Natasha Konc Lorenzutti). Macedonian Center ITI/PRODUKCIJA, ISBN - 

978-608-4912-05-7 (Macedonian version). 
 

(уредник/дизајнер/преведувач) 

- е-Книга: драми на Миа Ефремова/ E-book (Editor, Designer): Demigods, Rosebud-

Plays by Mia Efremova, Macedonian Center ITI/PRODUKCIJA, ISBN. 978-608-4912-

01-9 (English version). Introductory text by Saso Ognenovski  

- еКнига: Резиме 2013-2020 (Македонските пораки по повод Светскиот ден на 

театарот и Меѓународниот ден на танцот), Macedonian Center ITI/PRODUKCIJA, 

ISBN. 978-608-4912-04-0 (Macedonian version) 
 

3. СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ АКТИВНОСТИ 
 

Филмски Фестивали (официјална селекција, финалисти, номинирани): 

1.(Видео театарски проект/Експериментален филм – Дестинација: Скопје-Габрово)  

-Official selection/Nominee, KIIFF - Kurdistan International Independent Film Festival, Iraq, 

September 2021 

- Official Program, Touch Festival 2021, Euro Touch Section, UK, August 19-22 2021  

-FINALIST/Official Selection, Toronto Indie Filmmakers Festival, Canada, July 2021!   

- NOMINEE/Official Selection, Phoenix Shorts Film Festival, Canada, June-July 2021! 

-Official Selection, Cult Movies International Film Festival (3rd Season), July 2021! 

-Official Selection, Robinson Film Awards (International Film Festival), June 2021. 

-Official Selection, Berlin International Art Film Festival, June 2021! 

-Official Selection/Finalist, V.i.Z. Film Fest, Bulgaria, May-December, 2021 

- Finalist / Official Selection on Film Today Festival (Section: Experimental Films), USA, May 

2021 

-Finalist / Official Selection, New Wave Short Film Festival Munchen (Section: Experimental 

Film), May 2021 

-Finalist/Official Selection, Roma Short Film Festival (Section: Experimental Film), May 2021 

- Finalist/Official Selection (Section: Experimental film) at Seoul International Short Film 

Festival, South Korea, May 2021 

- Official Selection (Section: Experimental film) at New York Tri-State International Film 

Festival, USA, April 2021 

- Official Selection/Finalist (Section: experimental film) Tokyo International Short Film, 

Festival, Japan, April 2021 

- Official Program Selection - Lahti Fringe Festival, Finland, September 2021 
 

2.(Видео театарски проект - Дисперзирана драматика: Сирота мала богата драма во 

Кратово) 
 



149 

 

Меѓународни и национални фестивали:  

-2021, 3/4 септември, БОШ Фестивал – Мултимедиски фестивал, Гевгелија, Македонија.  

-2021, 15 јули, 42.Фестивал Скопско лето, Македонија.  

-2021, 23 мај, 58. ДАФ Кочани, офф-програм, Кочани, Македонија.  

-2020 Ноември, 10. International Experimental Theater Festival Shanghai, F.R.China. 
 

Нови членства и активности во рамки на меѓународни и национални мрежи и 

асоцијации:  

(2021/2019), Член на надзорен одбор, ЈАДРО-Национална мрежа за независен сектор во 

култура, Скопје, Македонија. 

(2021…) Член на ENICPA (The European Network of Information Centres for the Performing 

Arts), Brussels, Belgium, Europe.  

(2021…) Индивидуален член на МЕД – Македонска еколошка асоцијација, Скопје, 

Македонија.  
 

Стручни проекти и активности 2021 – Македонски центар ИТИ/ПРОДУКЦИЈА 

Програма: Дигитален театарски хаб / Digital Theater Hub 

- Издаваштво: објава на 10 електронски книги.  

- Проект/Project: Скопските шепоти, крици и драматизирања (6 еДрами на млади драмски 

автори помлади од 30 години). 

- Проект The Cold Song (видео театарски проект).  

- Меѓународни соработки и активности: Global program - World Theater Day ITI UNESCO 

ITI China/France; International Dance Day ITI UNESCO China/France; Insulted Belarus; 

Project France Presern in collaboration with Rotary Club Slovenia, Macedonia and Stasa 

Mihelcic; Chi e di scena? ITI Meets the ITI Macedonia, ITI Italy; Cultural Diplomacy and 

Macedonian ethno music with Ema Popivoda, ITI Columbia; ENICPA: Theater Data Base for 

Wikidata.  
 

Поважни рецензии, интервјуа, медиумски гостувања 

2021 

(септември), About Ivanka Apostolova, Creative Forum: Ljubljana sous le signe de la créativité, 

journalist: Nadia Dejoui, L`Economist Maghrebin,Tunisia.  

(октомври), „Јоакимфест“ Под слоганом „Позориште у изолованом друштву“ у Крагујевцу 

је, прошле недеље ( од 8.10. до 13.10.), одржан 15. „Јоакимфест“- међународни позоришни 

фестивал.  
 

4. НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА 

1.Special Jury Award/Official Selection, Grass Root International Film Festival, India, 

September 2021 

2.Award winner (Best experimental short film)/Official Selection, SINGAPORE 

INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL, September 2021 

3.Award Winner, Roshani International Film Festival Aurangabad INDIA, July 2021!   

4.Award Winners/Official selection, NEW FORT INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, India, 

July 2021 

5.Special Jury Award for Best Experimental Film/Official Selection, INDO FRENCH 

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, India, June 2021 
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6.Special Jury Award for Best Experimental Film/Official Selection (Section: Experimental 

Films), International Motion Picture Festival of India, June 2021! 

7.Award for Best Experimental Film/Official Selection, Global Monthly Online Film 

Competition, June 2021 

8.Critics Choice Award / Audience Choice Award, Mokkho International Film Festival, India, 

April/May 2021 (MIFF). 

9.Jury Diamond Awards/Official Selection - SHORT BEST EXPERIMENTAL (Europe Film 

Festival, UK, April 2021). 

10.Merit award / Official Selection (Section: Art house productions) at WRPN Women's 

International Film Festival, USA, April 2021. 

 

ДОЦ. М-Р ИВАН ДУРГУТОВСКИ 

1. НАСТАВНИ И ВОН-НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 
 

Предмети 

Прв циклус: Фотографија, Мултимедија, Дизајн на книга, Дизајн на печатени медиуми.  

Вежби: Дизајн на книга, Дизајн на печатени медиуми, Графички дизајн 1 и 2. 

Втор циклус: Фотографија, Графички дизајн Б. 
  

Годишна дигитална изложба на ФАД  

Селекција и подготовка на материјали за изложбата за предметите од прв и втор циклус 

Дизајн на урнеци за студентските дела 

Дизајн на визуелен идентитет и плакат за изложбата 
 

Промотивни активности на ЕУ Скопје 

- Дизајн на промотивни материјали за Европскиот универзитет (принт и онлајн) банери, 

летоци, објави 

- Дизајн на Новогодишна честитка за Европски универзитет 2021 
 

Неформално образование - работилници и предавања 

Серија од предавања и работилници на академијата за неформално образование Brainster 
 

2. СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ АКТИВНОСТИ 

Дизајн проекти 

Дизајн на визуелен идентитет и плакат за Годишна дигитална изложба на ФАД 

Дизајн на визуелен идентитет и плакат за Ретроспективна изложба „15 години ФАД“ 

Дизајн на илустрација за 10 Меѓународната научна конференција. 
 

 

ДОЦ. М-Р СТРАХИЛ ПЕТРОВСКИ 

1. НАСТАВНИ И ВОН-НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 
 

Предмети (прв, втор циклус) 

Фотографија 1 /Мултимедија 1 
 

Годишна дигитална изложба на ФАД 

Селекција на дела за предметите Фотографија 1 и Мултимедија 1. 
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„15 години ФАД“ Ретроспективна изложба  

Учество на ретроспективната изложба 15 години ФАД, со дела изработени од студентите 

по предметите Фотографија 1 и Мултимедија 1 
 

Промотивни активности на Европски универзитет 

Интервју за весникот ВЕЧЕР, за работата на Факултетот за арт и дизајн 
 

2. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ 

Учество во научни конференции  

- Balkan museum network - Meet, See, Do! 

- Seventh Annual Conference Balkan Museum Network 
 

3. СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ АКТИВНОСТИ 

Самостојни изложби  

- „Занемени / Muted“, „Бела ноќ“, Градски парк - Школка, Скопје, 2021 

- „Несреден век“, Перформанс во живо, Кинотека на Македонија, Скопје, 2021 
 

Групни изложби  

- Изложба од ликовната колонија СКОПЈЕ 2021, Скопје 

- Изложба од Ликовната колонија во Струга, Арт симпозиум Струга 2021 
 

Резиденции и ликовни колонии  

- Ликовна колонија, Арт симпозиум Струга 2021 

- Ликовна колонија СКОПЈЕ 2021, Хотел Арка, Скопје 
 

Поважни рецензии, интервјуа, медиумски гостувања  

- Интервју за весникот ВЕЧЕР 
 

4. НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА 

2020 Награда ОСТЕН БИЕНАЛЕ на цртеж Скопје 2020 (посебно признание од жири) 
 

 

ДОЦ. М-Р ЕЛЕНА ФИЛИПОВСКА 

1. НАСТАВНИ И ВОН-НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 
 

Предмети 

Прв циклус: Дизајн на ентериер, Дизајн на мебел. 

Втор циклус: Ентериер дизајн 3 и 4.  
  

Годишна дигитална изложба на ФАД 

Селекција и подготовка на материјали за изложбата. 
 

Дизајн проекти 

Проектирање и изведби на архитектонски проекти и проекти за внатрешно уредување во 

архитектонското студио „Студио 90“. 
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ЕЛЕНА МАКАРОВСКА  

1. НАСТАВНИ И ВОН-НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 
 

Предмети 

Прв циклус: Методологија на дизајнирање, Основи на моден дизајн, Дизајн проект, 

Современ дизајн, Дизајн анализа, Дизајн концепт, Индустриски дизајн 1 и 2, Традиција и 

дизајн, Дизајн анализа, Дизајн концепт, Фотографија 1. 
 

Дигитална изложба на ФАД 

Учество во селекција и подготовка на дела за годишна изложба на ФАД  по повеќе 

предмети. 
 

Проекти на ФАД 

Посета на изложби, учество и асистенција во проекти, секретар на Наставно-научниот 

совет на ФАД. 
 

2. НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА 

Благодарница за петнаесетгодишниот придонес во работата и развојот на Факултетот за 

арт и дизајн, доделена од Европски универзитет, 2021. 

 
 

АСС. М-Р АНГЕЛИНА СПИРОВСКА МУКОВСКА 
 

1. НАСТАВНИ И ВОН-НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

Предмети: Цртање, Сликање, Техники на цртање, Техники на сликање, Модна 

илустрација, Графичка илустрација, Дизајн на плакат, Фотографија, Мултимедија, 

Ликовно обликување во дизајнот. 
 

Годишна Дигитална изложба на ФАД 

Учесник како асистент (консултант) во селекцијата и подготовката на делата за повеќе 

предмети. 
 

„15 години ФАД“ Ретроспективна изложба  

Учество во селекцијата и подготовката на ретроспективната изложба 15 години ФАД. 
 

Проекти на ФАД 

Конкурс за студентски плакат „ДАНТЕ700“  

Конкурс за дизајн на плакат „Монтре Џез фестивал 2021“ 
 

2. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ 
 

Објавена книга: Владо Муковски, Ангелина Спировска-Муковска, Методологија на 

конзервацијата на ѕидното сликарство, МУЗА, 2020. 
 

 

3. СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ АКТИВНОСТИ 

Учества во групни изложби во земјава и странство. 
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АСС. М-Р НИКОЛА УЗУНОВСКИ 
 

1. НАСТАВНИ И ВОН-НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

Прв циклус: Основи на проектирање 1, Основи на проектирање 2, Моделирање, 

Проектирање на ентериер, Дизајн на ентериер, 3Д дизајн, Дизајн на мебел, Илуминација 

на ентериер, Ентериер дизајн 1, Ентериер дизајн 2, Мултимедија 1, Сценографија. 
 

Дигитална изложба на ФАД 

Учесник во селекцијата и подготовката на делата за повеќе предмети. 
 

„15 години ФАД“ Ретроспективна изложба  

Учество во селекцијата и подготовката на ретроспективната изложба 15 години ФАД. 
 

 

2. СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ АКТИВНОСТИ 

2021 Изложба „Сета љубов“, Музеј на современа уметност, Скопје, Скопје, Македонија 

2020 Изложба „Panic Room“, Музеј на современа уметност, Скопје, Скопје, Македонија 

2020 Изложба „Да бидеме заедно, додека сме разделени“ - онлајн изложба во организација 

на Културен центар Јадро, Скопје, Македонија 

Серија предавања „МСУ Школо“ Музеј на современа уметност, Скопје, Скопје, 

Македонија 

- Дефиниција на уметност/вторник  

- Прелет низ времето/вторник  

- Уметноста во 20 век 

- Преминот меѓу 20 и 21век 

- Уметноста во 21 век 

- Уметноста денес 

- Современата уметност на Балканот 

- Уметноста во Македонија 

- Системите на продукција на уметност во 21 век 
 

Предавање „Што е тоа биенале“ во склоп на едукативната програма на биеналето за млади 

уметници, Музеј на современа уметност, Скопје, Македонија 

Предавање „Македонски претставници на Венециското биенале“ во склоп на 

едукативната програма на биеналето за млади уметници, Музеј на современа уметност, 

Скопје, Скопје, Македонија 

Ментор за курсот Историја и теорија на уметноста и дизајн на академиите за Визуелни 

уметности, графички дизајн и ентериер и продукт дизајн во школото „Џолев и 

уметностите“  за учебната 2021/2022 година 

Предавање во склоп на програмата, „Серија предавања на македонски уметници“ 

организирано од Културен центар Јадро, Скопје, Македонија 
 

Курирање  

Кокуратор на изложбата постојаната поставка на музејот на современа уметност за 

периодот 2021-2022 

Организирање на предавања во склоп на едукативната програма на музејот на современа 

уметност 

- Предавање на Леутрим Фишкиу и Ватра Фишкиу  „Аутострада биенале“  
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- Предавање на Немања Цвијановиќ дела претставени на „Аутострада биенале“ и 

биеналето „Манифеста“ 

- Предавање на Хедвиг фејен „Манифеста“  

- Предавање на Андреја Хирберник „Уметноста може да го промени светот?“ 
 

Публикаци, објава на дела или текстови 

- „Визуелни уметници“ Културен центар Јадро, Skopje, Makedonija 2021 

- „Зборува АКТО 2006-2020“ Факултет за работи што не се учат, Битола Македонија 

2021 
 

Објави во медиуми 

- „Аплицирање на уметност на аеродинамика, Никола Узуновски создава и 

промовира одржлив развој“ Лампун Магазин, Милано Италија 2021 

- Интервју со Ивана Тасев „Едукативната програма на Музејот за современа 

уметност“ 

 

ДЕМОНСТРАТОР ВЕТОН АРИФИ 
 

1. НАСТАВНИ И ВОН-НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

Прв циклус: Компјутерско дизајнирање, Основи на графички дизајн, Основи на 

типографија, Визуелни комуникации. 
 

Дигитална изложба на ФАД 

Учесник во селекцијата и подготовката на делата за повеќе предмети. 
 

„15 години ФАД“ Ретроспективна изложба  

Учество во подготовката на ретроспективната изложба 15 години ФАД. 
 

2.  НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА 

Благодарница за придонесот во наставата и вон-наставните активности на Факултетот за 

арт и дизајн, доделена од Европски универзитет, 2021. 

 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА СТОМАТОЛОГИЈА 
 

Во текот на академската 2020/2021 година на Факултетот за стоматологија 

наставничкиот и соработничкиот кадар со несебичен ангажман ја реализираа наставната 

програма. Квалитетно и максимално вложија напори да ја промовираат интерактивната 

настава на високо ниво, поттикнувајќи ги студентите да се вклучат во наставниот процес 

преку кратки предавања, изработка на стручни трудови, изработка на проектни задачи и 

меѓусебни дискусии кои особено се развиваа во текот на практичната настава. 

Од големо значење е да се истакне нивниот ангажман во избор и користење на 

современи надгледни средства, кои ќе им овозможат на студентите полесно да ја 

совладаат наставната содржина, како и да ги запознаат современите трендови во 

стоматологијата. 

Следењето на индивидуалниот развој на студентот, комуникацијата и соработката 

одделно со секој студент како основна определба на едукацијата на ЕУ Скопје беа на 

задоволувачко ниво од страна на сите учесници во образовниот процес.  
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Во текот на академската 2020/2021 година професорите и соработниците на 

Факултетот за стоматологија вложија труд да го афирмираат факултетот преку настапи во 

медиумите, промотивни настапи во училиштата од средно образование, учествување на 

стручни собири во Републиката и странство: 

1. Доц.д-р Емилија Костадиновска. Микропропустливоста и јачината на врската кај Bulk 

fill композитите. Усна презентација. Актуелности во стоматологијата, Симпозиум со 

меѓународно учество,14.11.2020, Скопје. 

2. Доц. д-р Мимоза Стаменковска, Вонр. проф. д-р Јасмина Меческа-Јовчевска, Доц. д-р 

Катерина Василева-Гешоска – „Значењето на биохемиските маркери во следењето и 

прогнозата на болеста кај пациенти со КОВИД-19“. 11. Меѓународна научна 

конференција - „Науката и уметноста во услови на пандемија”, Европски универзитет 

Скопје, 24.09.2021 год.  

3. Асс.д-р Атанас Павлески.TCRP5 јонски канали кај одонтобластите - пренесувачи на 

сигнали за болка на ладно? Усна презентација. Инфекција и третирање на инфекција во 

секојдневната стоматолошка практика. Симпозиум  со меѓународно учество  9. 5. 2021, 

Скопје. 

Наставниот кадар беше активен и со работа во комисии и тела на Стоматолошката комора 

на Македонија, Македонското стоматолошко друштво, Македонско лекарско друштво и 

неговите здруженија и во работата на Комисии при Министерството за здравство. 

 
 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА 
 

Главната активност на наставниците и соработниците во текот на учебната 

2020/2021 година беше поврзана со реализација  на наставата. Наставата е организирана 

со изведување на предавања и вежби по соодветните предметни содржини, а полагањата 

на студентите се организирaни преку два колоквиуми во зимскиот семестар и два 

колоквиума во летниот семестар. Во текот на академската година се реализираат вкупно 

четири колоквиуми. На тој начин,  наставната материја се презентира во етапи и така се 

прифаќа од страна на студентите, со што се нагласува етапното совладување на 

проблематиката по секој предмет одделно.  

 
 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ 
 

Освен во одвивањето на наставата, наставниците и соработниците од Факултетот за 

правни науки беа ангажирани при подготовката на различни правни акти (статут, 

правилници и сл.) и во низа други активности неопходни за непречено функционирање на 

универзитетот како целина.  

Дел од наставничкиот кадар учествуваше во спроведувањето на наставата на 

другите факултети при ЕУ Скопје, пред се на Факултет за детективи и криминалистика и 

Факултетот за економски науки.  

Дел од наставниците на Факултетот за правни науки, а во рамките на законските 

стандарди беа ментори на кандидати кои подготвуваа магистерски тези. 
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12. ПОСЕБНИ АКТИВНОСТИ НА ДЕКАНИТЕ НА ФАКУЛТЕТИТЕ 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ 

 

ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДРА СТАНКОВСКА  
 

           Реализираните активности на Деканот на Факултетот за економски науки, во 

академската 2020/2021 година, се во согласност со програмата за работа на деканот, со 

одлуките на Деканската управа и Наставно-научниот совет на Факултетот. Во текот на 

изминатата академска година, од страна на Деканот, преземени се и реализирани голем 

број активности со цел да се подобри позицијата на факултетот во многу сегменти. Исто 

така, во академската 2020/2021 година, од страна на Деканот беше подготвен Декански 

извештај за работа на Факултетот за економски науки. Деканот редовно присуствуваше на 

седниците на Ректорска управа и на седниците на Универзитетскиот сенат.  

Во однос на активностите поврзани со редовно извршување на обврските од 

академскиот и наставничкиот кадар, редовно беа испраќани извештаи до Ректорот, 

Проректорот за настава и Управниот одбор, со што се обезбедени информации за 

функционирањето на Факултетот за економски науки, како што се: одржани предавања, 

вежби, отсуства од работа, одржани консултации со студенти, дополнителни активности 

на кадарот и останати облици на соработка.  

Проф. д-р Александра Станковска, беше наставник по 8 предмети на I /прв/ и 5 

предмети на II /втор/ циклус во академската 2020/2021 година. Редовно ги реализираше 

обврските во однос на наставната програма за своите доверени предмети преку предавања 

и консултации. Навремено ги изготвуваше распоредите за предавања и вежби по семестри 

за I /прв/ и II /втор/ циклус студии, распореди за колоквиуми и за испитни сесии, како и 

водење на седници на Наставно-научниот совет.  

Деканот присуствуваше на сите настани организирани на страна на Универзитетот. 

Деканот координираше со тим од 7 наставници (во целосно работно време), 4 

соработници и 1 лектор. Вработените на факултетот вложија професионален ангажман за 

непречено одвивање на наставата, за градење на квалитетни меѓучовечки односи и 

подигање на интегритетот во целина. Колегиумите во текот на годината се одржуваа 

преку состаноци и онлајн средби. 

 
 

 ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН 
 

 ПРОФ. Д-Р ГОРДАНА ВРЕНЦОСКА  
 

- Претставник на Деканската управа во Сенатот на ЕУ Скопје 

Деканот на ФАД редовно присуствуваше на седниците на Сенатот, каде ја следеше 

работата на сенаторите и процесот на донесување одлуки од важност за 

Факултетот/Универзитетот. 

- Член на Ректорската управа на ЕУ Скопје 

Деканот на Факултетот за арт и дизајн присуствуваше на седниците на Ректорската управа 

во изминатата академска година, и редовно ја информираше Ректорската управа за 

одредени прашања кој се однесуваат на Факултетот поврзано со наставата, вон-наставните 
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активности, просторните услови, опремување на нашите простории, финансиските 

прашања. Исто така Деканот даваше предлози за промотивни активности, учествуваше со 

забелешки за правилниците и друго. Деканот имаше комуникација и координација со 

ректорот, проф. д-р Владо Ванковски, и со проректорката за настава, проф. д-р Елизабета 

Стамевска, како и со генералниот секретар Андреја Андреев. 

- Месечни извештаи за број на часови 

Деканот на Факултетот за арт и дизајн испраќаше месечни извештаи поврзани со број на 

одржани часови на наставниот кадар. 

- Неделни извештаи за одржана настава 

Деканот испраќаше неделни извештаи за одржана онлајн настава до Ректорот, 

Проректорот за настава и Управата. 

- Обврски со наставата 

Деканот на Факултетот во исто време е и наставник за 8 предмети во првиот циклус и 3 

предмети во вториот циклус студии, редовно ги извршува и обврските поврзани со 

реализација на наставната програма за своите доверени предмети преку предавања, вежби 

и консултации, редовно следење на условите за одржување на настава, секојдневна 

комуникација со продеканот за настава, во врска со распоредите за колоквиуми и испитни 

сесии, разговор за конкретни наставни прашања и наставни планови, комуникација со 

носителите на трите катедри, за тековни работи поврзани со реализација на наставната 

програма од самите катедри. Како шеф на катедра за Графички дизајн ги координира 

активностите поврзани со работата на овој сегмент од факултетот.  

- Координација на тимот на ФАД 

Деканот координираше со тимот на 6 наставници (во целосно работно време), 4 насловни 

професори,  2 асистенти, 1 уметнички соработник, 1 демонстратор и 1 техничко лице. 

Колегиумите во текот на годината се одржуваа преку состаноци и онлајн средби. 

- Водење на Наставно-научен совет на ФАД 

Деканот спроведе 13 седници на Наставно-научниот совет на Факултетот, и во 

координација со правната служба ги спроведуваше сите одлуки донесени на Советот. 

Него го сочинуваат наставниците во редовен работен однос, а присутни се и секретарот на 

советот и другите асистенти.   

- Комуникација со Управата на ЕУ Скопје 

Деканот на ФАД одржуваше консултации со Претседателот на управниот одбор проф. д-р 

Елица Андреска, и со членовите на УО проф. д-р Билјана Андреска-Богдановска и проф. 

д-р Александра Андреска-Саревска. 

- Комуникација со студентите 

Во текот на академската година континуирана и активна беше комуникацијата со 

студентите, во врска со прашања поврзани со наставата, со реализација на проектите, 

праксата, правилниците, оправдани отсуства, одредени забелешки и сугестии, разговори 

со родители кои се интересираат за текот студирањето, средби со потенцијални кандидати 

и друго. Деканот постојано преку e-mail ги информираше студентите за сите активности 

поврзани со нивните студии, распоредите за колоквиуми и испити, гостинските 

предавања, проектите, конкурсите и друго. Оваа комуникација беше особено важна и 

интензивна во периодот на онлајн настава и работа од дома.  
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- Годишна програма за работа на ФАД 

Во согласност со Закон за високо образование, Деканот подготви Годишна програма за 

работа на Факултетот за 2020/2021 година. 

- Годишен извештај за работата на ФАД 2019/20 

Во текот на Академската 2020/21 година од страна на деканот беше подготвен Годишниот 

извештај за работата на ФАД во Академската 2019/20 година.  

- Промоција на ФАД / Европски универзитет Скопје 

Деканот на Факултетот за арт и дизајн беше континуирано вклучена во промотивните 

активности, и го координираше учеството на ФАД во промоцијата на ЕУ Скопје, 

ангажираноста на дел на професори и асистенти во подготовка и дизајн на промотивни 

материјали, интервјуа со алумни, како и организација на настани. 

- Организација на Годишна дигиталната изложба на ФАД  

Деканот ја координираше организацијата, селекцијата и поставувањето на делата на 

студентите на ФАД како дигитална изложба на ФБ страната на Европскиот универзитет, а 

подготви и најавно видеообраќање за изложбата, заедно со претседателката на студентите 

Стефанија Фидановска.  

- Организација на Ретроспективна изложба „15 години Факултет за арт и 

дизајн“ 

На иницијативна на Деканот беше организирана јубилејна изложба на ФАД, за што беше 

подготвена и апликација за финансиска поддршка од Министерството за култура. 

Изложбата, во чија подготовка активно се вклучи и кадарот на ФАД, со поддршка на 

Управата и РУ на Европски универзитет беше отворена на 5 јули 2021 година. 

- Меѓународна соработка 

Во текот на академската година беа направени нови контакти со професори, декани, 

уметници, стручњаци од областа на дизајнот, од Турција, Кипар, Полска и други земји. 

- Учество во организација на 11. меѓународна научна конференција 

Деканот беше член на Програмскиот и Организацискиот одбор на конференцијата во 

септември 2021, давајќи свој придонес во тематските сегменти, подготовката на Повикот 

за трудови и дела и како Графички уредник на конференцијата.  

- Подготовка на материјали за веб-страница 

Деканот подготвуваше материјали потребни за објавување на веб страната на ЕУ Скопје, 

известувања, промотивни огласи и друго. 

- Присуство на настани на ЕУ Скопје 

Деканот присуствуваше на настаните организирани на ЕУ Скопје, како Првиот академски 

час, доделувањето на дипломите на студентите, Отворање на јубилејна изложба, 11. 

Меѓународната научна конференција.  

- Присуство на други важни настани 

Деканот присуствуваше на комеморацијата во чест на основачот и претседател на 

Европски универзитет проф. д-р Бојо Андрески, кој почина на 13 ноември 2020.  

- Медиумски активности  

Деканот на ФАД во текот на годината интензивно комуницираше со службата за ПР и 

Маркетинг на ЕУ Скопје, и доставуваше известувања за проследување информации на 

ФБ, Инстаграм и веб страната.  
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Избор на Декан на ФАД  

Во јули 2021 заврши тригодишниот мандат на деканот проф. д-р Гордана 

Вренцоска. Интерен конкурс беше објавен на 21.06.2021 година, на кој се пријави еден 

кандидат, проф. д-р Гордана Вренцоска, Таа пред ННС на 1. 7. 2021 ја образложи својата 

Програма за работа на факултетот, а во неа беа опфатени аспекти од наставата, наставниот 

кадар, научно-истражувачката дејност и стручно-уметничките активности, меѓународната 

соработка, јубилејните активности на ФАД и друго. 

Начинот на гласање се спроведе тајно, членовите на ННС гласаа преку линк со 

електронско сумирање на гласовите. Кандидатот проф. д-р Гордана Вренцоска 

едногласно, со шест гласа, беше реизбрана за Декан на Факултетот за арт и дизајн, со 

мандат во времетраење од 3 години, според член 115, став 1, од ЗВО.     

 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА  

ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДАР НАЦЕВ 

Во текот на академската 2020/2021 година, деканот на Факултетот за детективи и 

криминалистика, доц. д-р Александар Нацев редовно присуствуваше на одржани седници 

на Ректорска управа, со Дневен ред определен од страна на Ректорот. Имено, согласно 

укажаните тековни прашања поврзани со функционирањето на Факултетот и пошироко, 

деканот учествуваше и на ad hoc состаноците со членовите на Ректорската управа 

(наставно-научни прашања, просторен и организационен дизајн, човечки ресурси итн.), 

при што партиципира со конкретни предлози поврзани со тековното работење.  

Во однос на активностите поврзани со редовното извршување на обврските од 

академскиот, наставничкиот и соработничкиот кадар во извештајниот период редовно беа 

испраќани извештаи, со што се обезбеди благовремено информирање за сите детали од 

функционирањето на Факултетот: одржани предавања, вежби, отсуства од работа 

(приватни / службени), дополнителни активности на кадарот, контакти со институции, 

соработка и унапредување на работата. 

Исто така, доц. д-р Александар Нацев, редовно ги проверуваше, контролираше и 

потпишуваше месечните извештаи за одржани предавања на наставниот кадар (во редовен 

работен однос, насловни наставници, визитинг наставници и асистенти) со што 

придонесуваше за непречено одржување на наставниот процес, комуникација и 

консултации со студенти, како и останати облици на соработка. Во текот на овој период 

на Факултетот, се оствари вработување на еден соработник, асс. м-р Александар 

Трајковски во редовен работен однос со што се зајакна кадровскиот капацитет на 

институцијата.  

Во анализираниот период вработените на Факултетот вложија професионален 

ангажман за реализација на наставата, за градење на квалитетни меѓучовечки односи и 

подигнување на интегритетот во целина. Наставниот и соработничкиот кадар на 

Факултетот за детективи и криминалистика беше сочинет од 3-ца редовно вработени 

наставници, двајца редовно вработени асистенти, одреден број на визитинг и насловни 

наставници со кои деканот воспоставуваше успешна работна координација и 

комуникација. Од посебно значење претставува и комуникација, воспоставена од страна 
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на деканот со студентите од I /прв/ и II /втор/ циклус студии, која беше редовна, 

конкретна, коректна, а како најчести теми беа следните: практична настава, посета на 

институции, консултации за полагање колоквиуми и испити и друго. 

 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА СТОМАТОЛОГИЈА  

ДОЦ. Д-Р КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ГЕШОСКА 

Доц. д-р Катерина Василева-Гешоска редовно присуствуваше на седниците на 

Универзитетскиот сенат и Ректорската управа, и активно учествуваше посебно во делот на 

активности поврзани со функционирањето на Факултет за стоматологија. 

Активностите на деканот, во академската 2020/2021 година беа следните: редовно 

испраќање на извештаи до Ректорот, Проректорот за настава и Управата, одржување 

настава на I /прв/ и II /втор/ циклус интегрирани академски студии на македонски и 

англиски јазик за странци, одржување на вежби, односно практична настава по клинички 

и претклинички предмети од областа на стоматолошката протетика, изготвување на 

распореди за предавања и вежби по семестри за I /прв/ и II /втор/ циклус интегрирани 

академски студии, распореди за колоквиуми и за испитни сесии, водење на седници на 

наставно-научниот совет, изработка на годишна програма за работа на факултет, 

присуство на настани организирани од страна на универзитетот, учество на 11-та 

меѓународна научна конференција, како и учество во промотивни активности. 

Деканот координираше активности на 12 наставници (во редовен работен однос), 6 

наставници избрани во насловно звање, 5 асистенти, 2 забни техничари и демонстратори 

на Факултетот за стоматологија. Во анализираниот период, вработените на Факултетот за 

стоматологија, вложија професионален ангажман за непречено одвивање на наставата, за 

градење на квалитетни меѓучовечки односи и подигање на интегритетот во целина. 

Колегиумите во текот на годината се одржуваа преку состаноци и онлајн средби. 

Во текот на 2020/21 година, беше остварена билатерална соработка поткрепена со 

соодветни договори со Факултетите за стоматологија при Бируни Унивезитетот од 

Истанбул - Турција, Медицинскиот универзитет од Пловдив - Бугарија, Акдениз 

Универзитетот Анталија - Турција.  

Доц. д-р Катерина Василева Гешоска остваруваше on-line средби со 

заинтересирани странски студенти за упис и трансфер од Холандија, Бугарија, Словачка, 

при што ја анализираше наставната програма од тамошните земји и детално ги 

појаснуваше условите за студирање. 

Во текот на изминатата студиска година започна Меѓународен проект под наслов: 

,,Инфекции во стоматолошка пракса-превенција и контрола”, во соработка со Факултет за 

дентална медицина, Медицински универзитет во Пловдив. 

Деканот оствари работна средба со Претседателот на Стоматолошката комора на 

која се потпиша 5 /пет/ годишен Договор за одржување меѓународни симпозиуми.  

Во текот на академската 2020/2021 година од страна на Деканот беше подготвен 

Деканскиот извештај за работа на Факултет за стоматологија. 
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 ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ 

ДОЦ. Д-Р МАРЈАН ГАБЕРОВ 

Доц. д-р Марјан Габеров редовно присуствуваше на сите седници одржани од 

страна на Сенатот и Ректорската управа, со што зеде активно учество во делот на 

активности поврзани со функционирањето на Факултет за правни науки. 

Позначајни работни обврски и остварени средби, на деканот на Факултетот за 

правни науки се следните: 

- Реализирана работна средба со деканот на Економски факултет при Универзитет во 

Ниш, проф. д-р Тадија Џукиќ и проректорот за настава на Универзитетот во Ниш 

проф. д-р Весна Лопичиќ, во период од 24.05.2021 до 28.05.2021 година. 

- Реализирано предавања на Економски факултет при Универзитет во Ниш во 

рамките на програмата Еразмус + (мобилност на наставен кадар). Предавање на 

тема “Corporate governance as a mechanism for ensuring transparency and 

accountability of the company”, во период од 24.05-28.05.2021 година. 

- Учество на on-line работилница за факторинг во организација на „Фактор Труст“, 

со студентите од III /трета/ година на Факултетот за правни науки, одржана на ден 

22.12.2020 година. 

- Организација на Единаесетта меѓународна научна конференција „Науката и 

уметноста во услови на пандемија“, Европски универзитет Скопје, одржана на ден 

24.09.2021 година. 

- Изработка на Елаборати за реакредитација на 2 /две/ студиски програми на 

Факултетот за правни науки при Европски универзитет Скопје, и тоа: 

1. Студиска програма на I /прв/ циклус четиригодишни студии на Факултетот за 

правни науки во состав на Европски универзитет  Скопје, и 

2. Студиска програма ,,Казнено право” на II  /втор/ циклус едногодишни студии  

на Факултетот за правни науки во состав на Европски универзитет Скопје. 
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13. РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ И ФАКУЛТЕТИТЕ 
 

13.1 Работни обврски на Универзитетскиот сенат во академската 2020/2021 година 

 

Универзитетскиот сенат е орган на управување и стручен орган. Претседател на 

Сенатот на Европски универзитет Скопје е проф. д-р Ѓорги Сламков. 
  

Членови на Универзитетскиот сенат се: 

- проф. д-р Ѓорги Сламков - Факултет за правни науки; 

- проф. д-р Енис Реџеп - Факултет за стоматологија; 

- проф. д-р Љупчо Сотировски - Факултет за детективи и криминалистика; 

- доц. д-р Ана Балазелковска-Грежловска - Факултет за стоматологија; 

- доц. д-р Зоран Крстевски - Факултет за економски науки; 

- проф. м-р Маја Ѓуреска - Факултет за арт и дизајн; 

- доц. д-р Игор Лазов - Факултет за информатика. 
 

Универзитетскиот сенат во академската 2020/2021 година, одржа вкупно 12 

/дванаесет/ седници. 

Точки кои се содржани во Дневен ред за работата на сенатот се следните: 
 

1. Постапување по Барање согласност за вршење високообразовна дејност на Воената 

академија ,,Генерал Михаило Апостолски“ Скопје Бр.07-51/45 од 02.10.2020 година; 

2. Предлог - одлука за дополнување на Деловник за работа на Универзитетскиот сенат на 

Европски универзитет Скопје Бр.03-1205/1 од 30.12.2019 година; 

3. Постапување по Мислење од Влада на Р.С. Македонија Бр.44-8603/1 од 13.10.2020 

година; 

4. Усвојување на предлог Годишен извештај за работа на Европски универзитет Скопје за 

академската 2019/2020 година, поднесен од страна на Ректорот проф. д-р Владо 

Ванковски; 

5. Давање мислење по годишна програма за развој на Факултетот за економски науки во 

состав на Европски универзитет Скопје; 

6. Давање мислење по годишна програма за развој на Факултетот за арт и дизајн во состав 

на Европски универзитет Скопје; 

7. Давање мислење по годишна програма за развој на Факултетот за детективи и 

криминалистика во состав на Европски универзитет Скопје; 

8. Давање мислење по годишна програма за развој на Факултетот за стоматологија во 

состав на Европски универзитет Скопје; 

9. Давање мислење по Годишна програма за развој на Факултетот за правни науки во 

состав на Европски универзитет Скопје; 

10. Давање мислење по годишна програма за развој на Факултетот за информатика во 

состав на Европски универзитет Скопје; 

11. Постапување по Барање за издавање на согласност за ангажирање на наставник од 

Европски универзитет Скопје за вршење високообразовна дејност на втор циклус на 

студии на Универзитетот за информатички науки и технологии ,,Св. Апостол Павле“ 

Охрид Бр.08.660/1 од 10.12.2020 година и Мислење Бр.03-886/1 од 17.12.2020 година, 

поднесено од страна на наставно-научен совет на Факултетот за информатика во состав на 

Европски универзитет Скопје; 
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12. Предлог Правилник за работата на овластеното лице за прием на пријави на корупција 

на Европски универзитет Скопје; 

13. Отпочнување на постапка за донесување Програма за меѓународна соработка на 

Европски универзитет Скопје; 

14. Постапување по Мислење од Влада на Р С Македонија бр. 44-8603/1-20 од                    

26.01.2021 година; 

15. Предлог Правилник за стекнување на заедничка диплома; 

16. Предлог Правилник за условите и постапката за избор и разрешување, надлежноста и 

работата на студентскиот правобранител и на замениците студентски правобранители на 

Европски универзитет Скопје; 

17. Донесување на одлука за доделување на звање почесен професор на универзитетот 

(profesor honoris causa) на проф. д-р Маријана Мурджева (по Предлог на Факултетот за 

стоматологија), врз основа на Мислење на Ректорска управа бр. 03-363/1 од 20.04.2021 

година; 

18. Донесување на Универзитетски календар на Европски универзитет Скопје за 

академската 2021/2022 година; 

19. Потврдување на звањето редовен професор, на проф. д-р Марјан Богданоски; 

20. Предлог-програма за меѓународна соработка на Европски универзитет Скопје; 

21. Дополнување на Правилник за начинот на пријавување, спроведување и полагање на 

колоквиуми и испити на Европски универзитет Скопје Бр.03-1203/1 од 31.12.2019 година; 

22. Потврдување на звањето редовен професор, на проф. д-р Љупчо Сотироски; 

23.Усвојување на студиска програма на I /прв/ циклус четиригодишни студии на 

Факултетот за правни науки во состав на Европски универзитет Скопје; 

24. Усвојување на студиска програма  ,,Казнено право” на II /втор/ циклус едногодишни 

студии на Факултетот за правни науки во состав на Европски универзитет Скопје; 

25. Потврдување на изборот на Декан на Факултетот за арт и дизајн, на проф. д-р Гордана 

Вренцоска; 

26. Формирање на комисија за избор на Претседател на Универзитетски сенат; 

27. Избор на Претседател на Универзитетски сенат; 

28. Предлог за разрешување на Генерален секретар (по лично барање); 

29. Предлог за избор на м-р Санела Стојаноска на функцијата Генерален секретар; 

30. Потврдување на изборот на Декан на Факултетот за информатика, на доц. д-р Игор 

Лазов; 

31. Потврдување на звањето редовен професор, на проф. д-р Енис Реџеп. 
 

На седниците на Универзитетскиот сенат, покрај претседателот на сенатот и 

сенаторите, редовно присуствуваа ректорот, проф. д-р Владо Ванковски,  проректорот за 

настава, проф. д-р Елизабета Стамевска, деканите на факултетите, генералниот секретар и 

претставник од правната служба. 
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13.2  Работни обврски на Ректорската управа во академската 2020/2021 година 
 

Ректорската управа на Европски универзитет Скопје ја сочинуваат ректорот, 

проректорите, деканите на факултетите во состав на универзитетот, претседателот и 

членовите на Управниот одбор на универзитетот. 
 

Ректорската управа во текот на академската 2020/2021 година одржа вкупно 14 

/четиринаесет/ редовни седници. 

Како точки на Дневен ред кои беа разгледани и усвоени од страна на Ректорската 

управа, во академската 2020/2021 година се следните: 
 

1. Организирање на спроведување на наставата и вежбите во период од 09.11.2020 до 

22.11.2020 година – on-line (колоквиуми, испити, одбрана на трудови); 

2. Спроведување на практична настава/вежби на Факултетот за стоматологија со физичко 

присуство; 

3. Потсетување за доставување на деканските годишни извештаи до 01.12.2020 година; 

4. Усвојување и доставување (печатена форма) на Годишните извештаи за работа на 

деканите на факултетите во состав на Европски универзитет Скопје; 

5. Доставување на Елаборатите за акредитација на студиските програми по факултети 

(печатена и електронска форма) во Правната служба на Европски универзитет Скопје; 

6. Разгледување и усвојување на начинот на одржување на наставата во летниот семестар, 

во академската 2020/2021 година на Европски универзитет Скопје; 

7. Определување на тема за Меѓународната научна конференција на Европски 

универзитет Скопје; 

8. Конкурс за запишување на I /прв/ и  II /втор/ циклус студии на Европски универзитет 

Скопје, во академската 2021/2022 година; 

9. Формирање на Комисија за прием на студенти на I /прв/ и II /втор/ циклус студии на 

Европски универзитет Скопје, во академската 2021/2022 година; 

10. Усвојување на Предлог и извештај за доделување на звање почесен професор на 

Факултетот за стоматологија во состав на Европски универзитет Скопје, на проф. д-р 

Маријана Муржева, и давање мислење до Универзитетскиот сенат; 

11. Организирање на on-line Меѓународен симпозиум од областа на Стоматологија, 

доделен од Стоматолошка комора на Република С. Македонија со бенефицирани цени; 

12. Разгледување на Универзитетски календар на наставни активности во академската 

2021/2022 година за прв и втор циклус студии на Европски универзитет Скопје. 

13. Обраќање на член на Управен одбор на Европски универзитет Скопје, проф. д-р 

Александра Андреска-Саревска, во поглед на Маркетинг планот и активностите за упис на 

студенти во академската 2021/2022 година; 

14. Дискусија, дефинирање на термин и начин на доделување на Одлуката за избор во 

звање почесен професор (Professor honoris causa) на д-р Мариана Атанасова-Муржева, на 

Факултетот за стоматологија во состав на Европски универзитет Скопје; 

15. Обраќање на член на Управен одбор на Европски универзитет Скопје, проф. д-р 

Александра Андреска-Саревска; 

16. Донесување на заклучок, согласно препораката на Владата на Република Северна 

Македонија за укинување на мерката за работа од далечина – враќање на работа со 

физичко присуство на сите вработени на Европски универзитет Скопје; 
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17. Давање на мислење по студиска програма  на I /прв/ циклус четиригодишни студии на 

Факултетот за правни науки во состав на Европски универзитет Скопје; 

18. Давање на мислење за студиска програма ,,Казнено право“ на II /втор/ циклус 

едногодишни студии на Факултетот за правни науки во состав на Европски универзитет 

Скопје; 

19. Годишни одмори и распоред за дежурства за период од 16.07.2021 до 31.08.2021 

година; 

20. Промотивни активности по факултети – тематски предавања, работилници и обуки; 

21. Разгледување и дискусија на наставни активности, прашања и број на студенти за 

академската 2021/2022 година; 

22. Разгледување на предлог за разрешување на Генерален секретар на Европски 

универзитет Скопје, врз основа на доставено Барање Бр.03-644/1 од 09.09.2021 година; 

23. Разгледување на Распореди за настава и предавални; 

24. Определување на термини за доделување на дипломи и за одржување на првиот 

академски час за новозапишаните студенти; 

25. Разгледување на распоред за настава и начин на одржување на настава; 

26. Дискусија за Деканските извештаи за работа на единиците во состав на Европски 

универзитет Скопје за академската 2020/2021 година; 

27. Дискусија за Првиот академски час. 
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13.3 Работата на органите на единиците во состав на Европски универзитет Скопје 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ 
 

Во овој дел за Работата на органите на факултетот опишани се активностите на 

Наставно-научниот совет, Наставно-научниот колегиум, Деканската управа и катедрите 

при факултетот. 
 

Наставно-научен совет 

Наставно-научниот совет во академската 2020/2021 година, функционираше во 

следниот состав: декан, проф. д-р Александра Станковска; проректор за настава, проф.   д-

р Елизабета Стамевска; проф. д-р Билјана Андреска Богдановска; проф. д-р Зоран 

Јолевски; доц. д-р Зоран Крстевски; доц. д-р Анита Шешо; виш лектор м-р Марија 

Драговиќ. На седниците на Наставно-научниот совет, редовно присуствуваа правник м-р 

Санела Стојаноска, секретар асс. м-р Стефанија Симеонова, асс. м-р Тања Крстева, асс. м-

р Сања Павлова и асс. м-р Сања Антиќ. Во согласност со точките, на Дневен ред на 

седниците на Наставно-научниот совет се покануваа да учествуваат и наставниците 

избрани во насловно звање. Исто така, на седниците присуствуваше и претставник на 

студентите. 

Наставно-научниот совет одржа 15. Наставно-научни седници, од 281. седница 

одржана на ден 21. 10. 2020 година, па се до 295. седница одржана на ден 30. 9. 2021 

година. Најчести точки на Дневен ред беа наставните прашања, усвојување на програми за 

работа и распореди за предавања и вежби, усвојување на барања за подготовка на 

учебници и учебни помагала, објавување на конкурси за избор /реизбор на наставен и 

соработнички кадар, донесување акти потребни за функционирање на Факултетот, 

пријави за магистерски трудови, извештаи од барања за формирање на комисии за оценка 

и одбрана на магистерски трудови, усвојувања на извештаи од рецензиони комисии за 

одбрана на магистерски трудови. Согласно законската обврска од Министерството за 

образование и наука, поврзана со проверка на магистерските трудови за плагијатизам, 

Извештаите за плагијатизам на магистерски трудови исто така се разгледуваат на 

состаноците на Наставно-научниот совет. 

 Наставно-научен колегиум 

Наставно-научниот колегиум во академската 2020/2021 година функционираше во 

следниот состав: Раководител на ННК доц. д-р Зоран Крстевски и членови: Декан, проф. 

д-р Александра Станковска, Проректор за настава, проф. д-р Елизабета Стамевска, проф. 

д-р Билјана Андреска-Богдановска, проф. д-р Зоран Јолевски и лектор м-р Марија 

Драговиќ. Наставно-научниот колегиум се одржува еднаш месечно, пред одржувањето на 

седниците на Наставно-научниот совет на Факултетот за економски науки. На дневен ред 

на колегиумот претежно се пријави за изработка на магистерски трудови. 
 

Деканска управа 

Деканската управа се состануваше повеќе пати неделно и ги вршеше работите од 

своја надлежност, ги подготвуваше и предлагаше актите и материјалите за прашања за кои 

одлучува Наставно-научниот совет и Деканот, за издавачката дејност на факултетот, како 
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и други работи што беа актуелни во тековното работење на Факултетот за економски 

науки. 

Катедри 

Наставата се планираше во рамките на катедрите, како на додипломски, така и на 

последипломски студии. Во академската 2020/2021 година, функционираа следните 

катедри на Факултетот за економски науки: Деловна економија, Маркетинг, Бизнис 

менаџмент, Финансии и Здравствен и фармацевтски менаџмент. 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН 
 

Во овој дел за работата на органите на факултетот опишани се активностите на: 

Наставно-научниот совет, Наставно-научниот колегиум, Деканската управа и катедрите 

при Факултетот. 
 

Наставно-научен совет 

Наставно-научниот совет во академската 2020/2021 година функционираше во 

следниот состав:  

Декан, проф. д-р Гордана Вренцоска, проф. д-р Стојанка Манева – Чупоска, проф. 

м-р Зоран Ѓурески, проф. м-р Маја Ѓуреска, доц. м-р Благојче Наумоски, доц. м-р Иван 

Дургутовски. Деканот ги подготвува и свикува седниците на Наставно-научниот совет, а 

секретар на Советот е Елена Макаровска. 

На состаноците редовно присуствуваат и соработниците Елена Макаровска и асс. 

м-р Ангелина Спировска Муковска, без право на гласање.  

Наставно-научниот совет одржа вкупно 13 седници, од 185 до 197 седница. 

Најчести точки на Дневен ред беа наставните прашања, распореди за предавања и вежби, 

распореди за доверување на наставата, објавување на конкурси за избор/реизбор на 

професори и соработници, усвојување рецензии за избор/реизбор, усвојување на стручно-

уметнички проекти и извештаи за реализација, усвојување извештаи за магистерски 

трудови, годишни програми и извештаи, и друго.  
 

Наставно-научен колегиум 

Наставно-научниот колегиум во академската 2020/2021 година функционираше во 

следниот состав: претседател: проф. д-р Гордана Вренцоска, проф. д-р Јана Манева – 

Чупоска, проф. м-р Зоран Ѓурески, проф. м-р Маја Ѓуреска, доц. м-р Благојче Наумоски. 

Во академската 2020/21 година се одржаа наставно-научни колегиуми каде се разгледуваа 

пријави за изработка на магистерски трудови. 
 

Деканска управа 

Главниот ангажман на деканската управа беше посветен на подготовка на 

материјали, наставно-научни совети, правилници, одговори на одредени барања поврзани 

со административното работење, работа со студенти и странки, координирање на 

активности околу стручно-уметничките проекти и јубилејот. 

Во оваа академска година значаен дел од активностите на деканската управа беа 

посветени на координирањето на наставните активности онлајн и координирање на 

процесите за реализација на предвидените вон-наставни активности.  
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Катедри 

Наставата, и особено вон-наставните активности се планираат во рамките на 

катедрите, како на додипломски, така и на последипломски студии.  

Во прилог се информации поврзани со работата на катедрите за графички, моден и 

дизајн на ентериер.  
 

КАТЕДРА ЗА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН    
 

Шеф на катедра: проф. д-р Гордана Вренцоска 
 

Во 2020/2021 година основна задача на работата на оваа катедра беше 

реализацијата на наставата и исполнување на обврските зададени со наставните програми 

(студентска практика и друго). Наставата се одвиваше со одржување на предавања и 

вежби по предметите утврдени со акредитираната наставна програма од прв и втор циклус 

на студии. 
 

Катедрата за графички дизајн ја сочинуваа: 

1. Проф. д-р Гордана Вренцоска 

2. Проф. м-р Христијан Санев 

3. Проф. м-р Благојче Наумовски  

4. Доц. м-р Иван Дургутовски 

5. Асс. м-р Ангелина Спировска - Муковска 

6. Демонстратор Ветон Арифи, студент на втор циклус 
 

 

Акцентот на изведувањето на наставата е од практичен карактер, со што поголем 

контакт со реалниот свет и потребите на пазарот и општеството. Студентите активно 

учествуваа и во проекти: изложби, биеналиња и конкурси за дизајн, каде постигнаа 

одлични резултати. Треба да се спомене учеството на студентите во: 

- Конкурсот за детска илустрација на издавачката куќа Арс Ламина и „Браво 

сине“  

- Меѓународно студентско биенале во Истанбул 

- Конкурсот за дизајн на плакат на Montreux Jazz Festival 

- Конкурсот за дизајн на студентски плакат ДАНТЕ 700 
 

Годишна дигитална изложба на ФАД: 

Катедрата зеде активно учество во дигиталната изложба на ФАД, каде што беа 

презентирани бројни трудови на студентите од тековната студентска година, 

трудови на дипломираните студенти по графички дизајн и трудови од проектите и 

конкурсите. Беше дизајниран плакатот и урнеците за изложбата. 
 

Јубилејна изложба на ФАД: 

Катедрата зеде активно учество во јубилејната изложба на ФАД, каде беа 

презентирани бројни трудови на студентите, трудови на дипломираните  и магистрирани 

студенти по графички дизајн и трудови од проектите и конкурсите, наградени трудови. 

Беше дизајниран плакатот и за изложбата од страна на доц. м-р Иван Дургутовски. 
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КАТЕДРА ЗА ДИЗАЈН НА ЕНТЕРИЕР 
 

Шеф на катедра: проф. м-р Зоран Ѓурески 
 

Реализацијата на наставата беше главната активност на наставниците и 

соработниците во текот на учебната 2020-2021 година. Наставата е организирана со 

изведување на предавања и вежби по соодветните предметни содржини и секоја седма 

недела се организира колоквиум. На тој принцип се организираат два колоквиуми во текот 

на семестарот односно четири колоквиуми во текот на академската година. На тој начин, 

наставната материја се презентира во етапи и така се прифаќа од страна на студентите, со 

што се нагласува етапното совладување на проблематиката по секој предмет одделно. 
 

На Катедрата за ентериер на Факултетот за арт и дизајн при Европски универзитет 

Скопје, настава држеа:  

1. Доц. м-р Зоран Ѓурески 

2. Доц. м-р Елена Филиповска 

3. Асс. м-р Никола Узуновски  
 

Проекти на ФАД 

Учество во Меѓународно студентско биенале Истанбул. 
 

Дигитална изложба на ФАД: 

Катедрата зеде активно учество во дигиталната изложба на ФАД, каде што беа 

презентирани одредени трудови на студентите од тековната студентска година и трудови 

на дипломираните студенти. 
 

Јубилејна изложба на ФАД: 

Катедрата зеде активно учество во подготовката на јубилејната изложба на ФАД, 

каде беа презентирани бројни трудови на студентите, трудови на дипломираните и 

магистрирани студенти по ентериер дизајн. 

 

КАТЕДРА ЗА МОДЕН ДИЗАЈН   
 

Шеф на катедра: проф. м-р Маја Ѓуреска 
 

Катедрата за моден дизајн се состои од професори и асистенти кој ја реализираат 

наставната програма со изборни предмети. Наставата се одвива според претходно 

утврдени наставни програми. Катедрата за моден дизајн настојува да врши и одредени 

програмски промени во однос на наставните програми се со цел да се постигне поголема 

активност и резултат од страна на студентот. Вежбите се одвиваат во кабинетот за моден 

дизајн кој воедно се користи и како техничка лабораторија која е составена од повеќе 

индустриски машини за шиење, маси за моделирање и кроење, машина за везење, преси за 

пеглање, каде што се овозможува работа на студентите во професионални услови за 

техничка реализација. Преку целиот наставен процес студентите се подготвуваат за 

практична реализација и запознавање со модниот дизајн и неговата функција. 
 

На катедрата за моден дизајн за академската 2020/201 година професори и 

соработници беа: 

Проф. д -р Јана Манева-Чупоска  

Проф. д-р Гордана Вренцоска 
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Проф. м-р Маја Ѓуреска 

Уметнички дизајнер Елена Макаровска 

Техничко лице – Гордана Божиновска  
 

Покрај редовните обврски за реализација на наставата и одржување на вежби во 

склоп на наставата, катедрата за моден дизајн во текот на академската 2018/19 година 

учествуваше во проекти поврзани со модниот дизајн, со учество на Скопскиот моден 

викенд, како и пракса во компании како „Кокев“, „Елена Лука“, Академија „Леонтиќ“ и 

др.  

Со ваквите практични искуства студентите добиваат големо практично искуство кое е 

од голема важност за самите нив. Тие истовремено креираат и свое сопствено студентско 

портфолио кое ќе им биде многу потребно по завршувањето на студиите на Факултетот за 

арт и дизајн. 
 

Проекти на ФАД 

Учество во Меѓународно студентско биенале Истанбул 

Организација и менторство на учество на Конкурс за одржлива мода 

Менторство за учество во модниот настан ЕКСПО.30 
 

Годишна дигитална изложба на ФАД: 

Катедрата зеде активно учество во дигиталната изложба на ФАД, каде беа 

презентирани одредени трудови на студентите од тековната студентска година, и трудови 

на дипломираните студенти по моден дизајн. 
 

Јубилејна изложба на ФАД: 

Катедрата зеде активно учество во јубилејната изложба на ФАД, каде беа 

презентирани бројни трудови на студентите, трудови на дипломираните и магистрирани 

студенти по ентериер дизајн. Студентите се претставија со групна модна ревија на 

настанот, кој се одржа на 5 јули 2021 година. 
 

Дополнителни/промотивни активности:  

Промотивно видео на проф. м-р Маја Ѓуреска  

Промотивно видео на студент Христијан Младеновски 

Изработка на студентски капи за промоција на дипломи за прв и втор циклус во 

реализација на техничко лице Гордана Божиновска. 
 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА СТОМАТОЛОГИЈА 
 

Наставно-научен совет 

Наставно - научниот совет во академската 2020/2021 година, го сочинуваа:  

Декан, доц. д-р Катерина Василева Гешоска; проф. д-р Владо Ванковски - редовен 

професор; проф. д-р Маја Поп Стефанова -  Трпоска - вонреден професор; проф. д-р Вера 

Стојановска - вонреден професор; проф. д-р Енис Реџеп- вонреден професор; доц. д-р 

Емилија Костадиновска; доц. д-р Маријана Мирческа; доц. д-р Снежана Димитровска; 

доц. д-р Соња Вујасин; доц. д-р Ана Белазелковска-Грежловска; доц. д-р Снежана Ивиќ-

Колева и доц. д-р Мимоза Стаменковска.   
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Наставно-научниот совет во 2020/2021 година, одржа 13 седници, од кои 

поголемиот дел беа за избор на наставници и соработници и донесување на акти, 

неопходни за функционирање на Факултетот за стоматологија. 

- Доц. д-р Маријана Мирчевска беше избрана за продекан на Факултетот за 

стоматологија; 

- Проф. д-р Енис Реџеп беше избран за редовен професор од областа 

Максилофацијална хирургија; 

- Проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева беше избрана за почесен професор 

на Факултетот за стоматологија; 

- Проф. д-р Галина Димитрова беше избрана во насловно звање вонреден 

професор по група предмети од областа Офталмологија; 

- Мимоза Стаменковска беше избрана за доцент по група предмети од областа 

Биологија; 

- Д-р Митко Ивановски беше избран во насловно звање доцент од областа 

Гинекологија и акушерство; 

- Д-р Ана Белазелковска-Грежловска беше избрана за член на Универзитетскиот 

сенат; 

- Беше формиран Одбор за соработка и доверба со јавноста во состав: доц. д-р 

Катерина Василева Гешоска, проф. д-р Вера Стојановска, спец. д-р Влатко 

Костадиновски, спец. д-р Златко Масларевски и Катерина Атанасовска 

(студент); 

- Беше усвоен Деловник за работа на Наставно-научниот совет на Факултетот за 

стоматологија. 
 

 

Деканска управа 

Деканската управа ги вршеше работите од својата надлежност, односно ги 

подготвуваше и предлагаше актите и материјалите за прашања за кои одлучува Наставно-

научниот совет и Деканот, како и други работи што беа актуелни во тековното работење 

на Факултетот за стоматологија во рамките на Европски универзитет Скопје. 

  

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА 
 

Во овој дел за работата на органите на факултетот опишани се активностите на: 

Наставно-научниот совет, Наставно-научниот колегиум, Деканската управа и Катедрите 

при Факултетот. 
 

Наставно-научен совет 

Наставно-научниот совет во академската 2020/2021 година, функционираше во 

следниот состав: Декан, доц. д-р Александар Нацев; проф. д-р Љупчо Сотировски; проф. 

д-р Марјан Богданоски; доц. д-р Елена Соклевска Илиевски; асс. м-р Александар 

Трајковски и асс. м-р Лета Барџиева-Миовска, кои последователно ја извршува 

функцијата секретар на Наставно-научниот совет на Факултетот за детективи и 

криминалистика.  

Наставно-научниот совет својата прва седница за академската 2020/21 година, ја 

одржа на ден 17.10.2019 година (164. седница), додека последната седница беше одржана 



172 

 

на ден 27. 9. 2021 година (196. седница), со што вкупно беа одржани 33 седници. Најчести 

точки на Дневен ред беа наставните прашања, распореди за предавања и вежби, 

објавување на конкурси за избор/реизбор на наставен кадар, доверување на настава, 

пријави за магистерски трудови, извештаи од барања за формирање на комисии за одбрана 

на магистерски трудови, усвојувања на извештаи од рецензиони комисии за одбрана на 

магистерски трудови. 
 

 

Наставно-научен колегиум 

Наставно-научниот колегиум во академската 2020/2021 година, функционираше во 

следниот состав: Декан, доц. д-р Александар Нацев, проф. д-р Љупчо Сотировски, проф. 

д-р Марјан Богданоски и доц. д-р Елена Соклевска-Илиевски. Во академската 2020/21 

година се одржаа наставно-научни колегиуми каде се разгледуваа повеќе пријави за 

изработка на магистерски трудови со предлог теми од областа на криминалистиката и 

националната безбедност. 
 

Деканска управа 

Главниот ангажман на деканската управа беше посветен на подготовка на 

материјали, правилници, одговори на одредени барања поврзани со административното 

работење. Во работата на деканската управа беше вклучен целиот наставен кадар. 
 

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ 
 

Наставно-научен совет 

 Наставно-научниот совет во академската 2020/2021 година, функционираше во 

следниот состав: декан: доц. д-р Марјан Габеров – декан, проф. д-р Ѓорѓи Сламков и асс.  

м-р Ебру Ибиш (секретар на Наставно-научен совет). 

 Наставно-научниот совет во текот на академската 2020/2021 година, одржа 17 

седници, од кои поголемиот дел беа за донесување на одлуки за одбрана на магистерски 

тези, одлуки за избор на наставници и соработници и донесување на акти, неопходни за 

функционирањето на Факултетот за правни науки, меѓу кои и Годишната програма за 

работа.  

 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА 
 

Академските активности на Факултетот за информатика се одвиваат преку 

законски определени органи на управување и тоа: Наставно-научен совет и Деканска 

управа.  
  

Наставно-научен совет 

Во текот на академската 2020/2021 година, Наставно-научниот совет на Факултетот 

за информатика функционираше во следниот состав: доц. д-р Игор Лазов, доц. д-р Анис 

Сефиданоски, проф. д-р Александра Андреска-Саревска, секретар асистент м-р Наталија 

Петрова. 

Седници на Наставно-научниот совет беа одржувани редовно и со присуство на 

претставник од Правната служба на Универзитетот при што задолжително беше воден 

записник. Најчести точки на дневниот ред беа наставно-академските прашања како 
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објавување конкурси и избори/реизбори на наставници и асистенти, формирање 

рецензентски комисии за подобност на темата и кандидатот, комисии за преглед и оценка, 

и комисии за одбрана на магистерски тези, усвојување барања за подготовка на учебници, 

промоција на факултетот, информации и дискусии околу квалитетот на наставата и 

слично. 
 

Наставно-научен колегиум 

Членови на Наставно-научниот колегиум се сите наставници на Факултетот за 

информатика кои се вклучени во академскиот процес. Најчести точки на дневниот ред на 

Колегиумот беа разгледување пријави за магистерски работи и презентации на истите. 

Посебен нагласок беше ставен на законската обврска дадена од Министерството за 

образование и наука за проверка на потенцијален плагијатизам во научните трудови на 

магистерските кандидати. 

 

Деканска управа на Факултетот за информатика 

На ден 16. 9. 2021 година, за декан на Факултетот за информатика беше избран доц. 

д-р Игор Лазов, додека функцијата продекан сè уште не е назначена. 
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14. РАБОТАТА НА ЕРАЗМУС КАНЦЕЛАРИЈА 

 

Секторската програма „Еразмус+“ е двигател на модернизацијата на високото 

образование во Европа, која преку академската мобилност им овозможува на студентите 

размена на образовно искуство во поинаква академска, културна и општествена средина. 

Со цел придонес за развој на Европа како напредно општество на знаење со одржлив 

развој, Европски универзитет Скопје се вклучува во програмата „Еразмус+“ и поттикнува 

размена, соработка, студентска и наставничка мобилност.  

 

Како резултат на успешното имплементирање на програмските активности 

Европски универзитет Скопје има склучено Интеринституционални договори за соработка 

со следниве универзитети: University of Ljubljana – Faculty of Social Science, Ljubljana, 

Slovenija; Universita di Foggia-Italy; Istanbul University – Istanbul, Turkey; Gazi University – 

Ankara, Turkey; Ticaret University – Istanbul, Turkey; Akdeniz University – Antalya, Turkey; 

Biruni University – Istanbul; University of Business Studies (UPS), Banja Luka; International 

University Travnik -Bosnia and Herzegovina; University of Donja Gorica, Podgorica, 

Montenegro; The University of Economics and Culture, Riga, Latvia; Ege University, Izmir, 

Turkey; University of Busines and Rural Development, Plovdiv, Bulgaria; Faculty of 

Commercial and Business Sciences, Celje, Slovenia; Aspira-University College of Management 

and Design, Split, Croatia; Burgas Free University, Burgas, Bulgaria; European University of 

Tirana, Tirana, Albania; Universum College, Pristina, Kosovo; Faculty of Economics, University 

of Nis, Serbia; University of Split-Split, Croatia; Latvia Culture College at the Latvian Academy 

of Culture, Riga, Latvia. 

 

За време на процесот на селекција на нашите идни партнерски институции ќе се 

обидеме да обезбедиме квалитетно партнерство кое не се заснова само на репутацијата на 

партнерскиот универзитет, туку и на добрата реципрочна мобилност на студентите, 

академски и административен кадар. 

 

Канцеларијата Еразмус+ чиј координатор е Андреја Андреев, во текот на академска 

2020/2021 година воспостави контакти со повеќе универзитети од странство со цел 

склучување Интеринституционални договори за соработка со различни универзитети од 

Европа и светот. 

 

Како резултат на тоа, во академаската 2020/2021 година, Интеринституционален 

договор беше склучен со MEDIPOL University Hospital (Медипол Универзитетска 

Болница) од Истанбул; Турција. 
 

Во рамките на Еразмус + канцеларијата, во академската 2020/2021 година, беа 

преземени следните активности:   
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А) МОБИЛНОСТИ 

Во академската 2020/2021 година, се реализирани вкупно 10 мобилности на 

наставен и соработнички кадар, најголем дел во Р Турција (вкупно 8, Акдениз 

Универзитет Анталија и Бируни Универзитет Истанбул) и 2 мобилности во Р Србија 

(Универзитетот во Ниш). 
 

Институција домаќин 
Тип на 

мобилност 

Број на 

учесници 
Период 

Бр.на 

договор за 

грант 

Акдениз Универзитет Анталија - 

ФС, Р Турција 

Staff mobility 

for teaching 
3 

22.03 – 

26.03.2021 

2018-1-

MK01-

KA103-

046808 

Акдениз Универзитет Анталија - 

ФС, Р Турција 

Staff mobility 

for training 
1 

22.03 – 

26.03.2021 

2018-1-

MK01-

KA103-

046808 

Бируни Универзитет Истанбул - 

ФС, Р Турција 

Staff mobility 

for teaching 
3 

17.05 – 

21.05.2021 

2019-1-

MK01-

KA103-

060001 

Бируни Универзитет Истанбул - 

ФС, Р Турција 

Staff mobility 

for training 
1 

17.05 – 

21.05.2021 

2019-1-

MK01-

KA103-

060001 

Универзитет во Ниш - Факултет 

за економски науки, Р Србија 

Staff mobility 

for teaching 
1 

24.05 – 

28.05.2021 

2019-1-

MK01-

KA103-

060001 

Универзитет во Ниш - Факултет 

за економски науки, Р Србија 

Staff mobility 

for teaching 
1 

24.05 – 

28.05.2021 

2019-1-

MK01-

KA103-

060001 

 

Напред наведените мобилности се реализирани со средства од грантовите 2019-1-

MK01-KA103-060001 (*7.060€) и 2018-1-MK01-KA103-046808 (*3.900€), кои што беа со 

важност до 31.05.2021 година. Преку алатката Mobility tool  на 29.07.2021 година, се 

доставени финансиски извештаи до Националната агенција, за користењето на средствата 

во целиот договорен период (2018 – 2021) по овие 2 /два/ договори/грантови.  

Оваа година нема мобилности на студенти поради ситуацијата со ширењето на 

корона вирусот (covid-19) што доведе до откажување/одложување на планираните 

активности за мобилност. 

 

Б) ИСКОРИСТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ОРГАНИЗАЦИОНА ПОДДРШКА 

Од средствата предвидени за организациона поддршка на високообразовната 

установа, искористени се 2.028€ за набавка на 6 /шест/ компјутери со следната 
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конфигурација CPU AMD Ryzen 5 1600 Six-Core 3.2GHz, 8GB DDR4 RAM, 128GB SSD, 

MSI GeForce GT 1030 2GB. 

990€ се искористени за учество-котизација на виртуелен саем за образование во 

организација на Education Export Center од Русија, со поддршка на Националната агенција 

за европски образовни програми и мобилност. 

 

В) ЕРАЗМУС ЧАРТЕР 2021-2027 
 

Изработена е апликација на англиски јазик (15 стр. 39.163 карактери) за Еразмус 

Чартерот за високо образование во периодот 2021-2027 со наслов EUSКECHE2021 и на 

ден 10.06.2021 година е доставена преку порталот Funding & tenders на ЕУ, директно до 

Европската Комисија во Брисел. Со ова Универзитетот аплицираше за доделување 

сертификат за учество-вклученост во Еразмус+ програмата за периодот од 2021-2027, што 

е основа за доделување и користење грантови по различни основи преку Националната 

агенција во претстојниот период. 

На ден 29.10.2021година, Европски универзитет Скопје доби писмо за доделување 

сертификат од European Education and Culture Executive Agency (EACEA) Ref. 

Ares(2021)6688806, со кое се доставува информација дека по спроведената евалуација, 

апликацијата е позитивно евалуирана и на универзитетот му се доделува “ERASMUS 

CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027” сертификат за квалитет. 

Во доставениот прилог - сумарен извештај за евалуација, изнесени се следните 

констатации според 3 различни критериуми на оценување: 
 

Критериум #1: Релевантност на изјавата за политика на Еразмус (EPS); 

Констатирано е дека апликантот (ЕУ Скопје) презентирал јасна и конзистентна EPS 

во согласност со профилот на институцијата и дека програмата е во согласност со 

стратегијата за интернационализација, при што поставени се конкретни цели за 

партиципација не само во мобилности, туку и во останати програмски активности. 
 

Критериум #2: Квалитет на организацијата и менаџмент; 

Институцијата демонстрира дека има капацитет за имплементација на планираните 

активности и да ја обезбеди нивната одржливост. Понатаму, апликантот е посветен да ја 

подобри актуелната структура на соработка. Мерките што ја гарантираат видливоста на 

Еразмус+ можностите се задоволувачки, како и оние за промоција на Чартер принципите 

во институцијата. 
 

Критериум #3: Имплементација на ECHE Чартер принципите; 

Институцијата е посветена на имплементација на целосно автоматско признавање 

на постигнатите резултати од студентите/кадарот, целосен и еднаков пристап на учесници, 

инклузија, општествено одговорни практики, итн. 

Врз основа на претходно наведеното, сумарен заклучок е дека институцијата е 

прифатена за обновување на Еразмус Повелбата (чартерот) за периодот 2021-2027 година. 

Универзитетот покажува добро разбирање на ECHE принципите и ќе обезбеди соодветно 

учество во Програмата. 

Склучувањето на нови договори за грантови во рамки на чартерот 2021-2027 ќе се 

реализира соодветно по објавени повици за доделување од Националната агенција за 

европски образовни програми и мобилност. 
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15. МЕЃУНАРОДНО НАУЧНО СПИСАНИЕ ЗА НАУКИ И УМЕТНОСТИ „ИДЕЈА“ 

 

Почнувајќи од академската 2017/2018 година, Европски универзитет Скопје го 

издава Меѓународното списание за наука и уметност ИДЕЈА. Списанието опфаќа 

сублимирани научни трудови и уметнички дела поврзани со различни аспекти од 

практичната имплементација на проблематики од областа на економијата, информатиката, 

правото и политиката, безбедноста, уметноста, медицинските науки и здравството, како и 

останати области. 

Ова списание има меѓународен уредувачки одбор кој го сочинуваат еминентни 

професори и научници кои произлегуваат од реномирани универзитети од повеќе земји 

вклучувајќи ги Македонија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Турција, 

Шпанија и Италија.  

Во академската 2020/2021 година, се издадени 2 /два/ броја на списанието ИДЕЈА, 

односно публикувани беа издание број 7, кое има 162 страни и издание број 8, кое има 136 

страни, во кои се вклучени вкупно 36 трудови и 2 уметнички дела на 55 автори и коавтори 

од различни земји во светот.  

Основниот мотив околу кој гравитира фокусот на авторите во овие 2 /две/ изданија 

се иновациите и воведувањето нови начини и постапки при вршењето на активностите во 

повеќе области на општеството, сѐ со цел унапредување на различни аспекти од 

живеењето. Во презентираните трудови авторите разработуваат теми поврзани со: 

влијанието на иновациите во стопанскиот живот и економијата, посебно разработувајќи ги 

иновациите во маркетингот и претприемништвото, менаџментот, финансиите и услугите; 

развојот на информатиката и примена на софтверски решенија во различни дејности; 

воведувањето иновации во образованието преку примена на учење на далечина и 

воведување нови методи и техники за совладување на материјалот за учење; понатаму, 

разработување на теми поврзани со воведувањето нови трендови и движења во уметноста; 

воведување нови постапки во правото и безбедноста; воведување иновации и развивање 

нови протоколи во медицината и здравството како значаен фактор за надминување на 

предизвиците кои се предизвикани од светската пандемија. Трудовите произлегуваат од 

Десеттата Меѓународна научна конференција во организација на Европски универзитет 

Скопје со наслов „Патот кон успехот – иновација, интеракција, имплементација“. 
 

Главен и одговорен уредник на овие две изданија е доц. д-р Анита Шешо. 
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16. САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ СКОПЈЕ 

Врз основа на член 55 од Законот за високо образование (,,Службен весник на РМ“ 

бр.82/18), самоевалуација на универзитетот, односно на единиците на универзитетот се 

спроведува од интервали од најмногу 3 /три/ години. 

Главната функција на самоевалуацијата е современиот пристап кон остварување на 

квалитет во високото образование, што подразбира студентот да се јави како учесник во 

целокупната наставно-образовна дејност, а не само како нејзин корисник. Планот за 

самоевалуација е подготвен со цел Европски универзитет Скопје да ја обезбеди својата 

одговорност пред неговите студенти, академскиот кадар, персоналот за подршка и 

деловната средина. 

Самоевалуацијата се спроведува со следните цели: 

 Евалуирање на академскиот кадар (наставници, соработници и демонстратори) за 

да се измери нивното постигнување; 

 Евалуирање на службите и услугите на ЕУ Скопје за се измери нивниот квалитет; 

 Добиените резултати да послужат за согледување на работењето на академскиот 

кадар и службите, како и на услугите кои ги нуди универзитетот; 

 Разрешување на откриените евентуални отстапки и создавање основа врз која ќе се 

оцени и подобри целокупното работење на ЕУ Скопје. 
 

Европски универзитет Скопје, спроведе самоевалуација во академската 2019/2020 

година, со помош на анкетирање на студентите кое се однесуваше на: студиските 

програми на единиците во состав на универзитетот, наставниот и соработничкиот кадар, 

начинот на изведување на наставата и одржување на вежбите, проверката на стекнати 

знаења, услугите на Службата за студентски прашања, квалитетот на услугите на 

административниот кадар, информатичките центри, библиотеката, односот на ректорот, 

деканите, наставничкиот и соработничкиот кадар спрема студентите. 

По извршената самоевалуација констатирани се следните резултати: 

- Студентите се задоволни од степенот на пренесено знаење од страна на 

наставничкиот и соработничкиот кадар, одржаните предавања и вежби, и од 

материјалот за подготовка на предавања; 

- Студентите покажуваат задоволство и во однос на услугите и достапноста  на 

административниот кадар и вработените во Службата за студентски прашања; 

- Високо ниво на задоволство од факултетот на кој студираат; 

- Незадоволство најмногу е изразено во поглед на техничката опременост на 

компјутерските лаборатории. 

Самоевалуацијата се спроведе со цел да се согледаат достигнувањата од примената  

на најдобрите практики на високото образование во работењето на Европски универзитет 

Скопје. Универзитетот е целосно посветен на воведување на современи високообразовни 

стандарди со цел да понуди високо квалитетно образование за своите студенти. 
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 
        

Мисијата на Европски универзитет Скопје, како прва приватна високообразовна 

институција во Република Северна Македонија, е да создава квалитетно знаење, 

основниот двигател во современото општество, кое ќе биде пренесено на сегашните и 

идните студенти. 

           Европски универзитет Скопје, како образовна институција која е облагородена со 

интелектуална и културна разновидност, целосно е посветена на едукација на своите 

студенти, како во делот на додипломските, така и во делот на последипломските студии. 

Универзитетот се стреми на своите студенти да им обезбеди база на знаење, работни 

навики и вештини, со чија помош ќе успеат да постигнат лично усовршување и 

унапредување на општеството во кое живеат и работат. 

Визијата на Европски универзитет Скопје е постојан и сигурен напредок, со цел 

постигнување на европски стандарди во наставно - образовниот процес, преку примена на 

најдобрите практики од високообразовниот систем во своето работење. Универзитетот 

организира современ наставен процес за потребите на студентите, со пренесување на 

знаење и вештини од страна на компетентни кадри, во најсофистицирани опремени 

простории. 

         Наставно-oбразовната, научна и апликативна дејност на универзитетот се остварува 

на 5 /пет/ единици во состав на Европски универзитет Скопје.  

Во склоп на Универзитетот функционира и ПЗУ - Универзитетски стоматолошки 

клинички центар ,,ПРОФ. Д-Р БОЈО АНДРЕСКИ Скопје“, каде што студентите на 

Факултетот за стоматологија ја извршуваат практичната работа и се здобиваат со нови 

знаења. 

 

     Европски универзитет - Едно семејство, една визија! 
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Проф. д-р Владо Ванковски 

 


