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ВОВЕД  

 
Извештајот на ректорот за работата на Меѓународниот Универзитет во Струга (МУС), за периодот 
од 1 октомври 2019 до 30 септември 2020 година, претставува обврска што произлегува од 
Законот за високото образование (сл.весник бр.82 на РМ 82/18) и член 125 од  Статутот на 
Меѓународниот Универзитет во Струга, во смисла на отчетност пред Универзитетот и пред 
неговиот основач. Во него се презентирани активностите и резултатите кои се остварени во 
наведениот извештаен период. 
 
Континуитетот во работењето, односно во остварувањето на дејноста на Универзитетот успешно 
се остваруваше во изминатиот извештаен период.  
  
Меѓународниот Универзитет во Струга успешно ги донесе и ги имплементираше актите кои 
произлегуваат од интерните потреби на МУС.  
 
Тргнувајќи од предложената програма за работа на Универзитетот, во Извеш-
тајот се опфатени основните елементи од неговото работење. 
 
Меѓународниот Универзитет во Струга, целокупниот досегашен развој настојуваше да 
ја реализира основната цел за автономна, научна, стручна и високообразовна 
институција, во која се одвива наставно-научна и апликативно-стручна дејност 
од областа на економските науки, правните науки, политичките науки и 
информатичката технологија. Во тој контекст, ќе истакнеме дека на МУС, во текот на 
своето работење, мисла водителка му е залагањето за интернационлната афирмација 
на традиционалните обележја и вредности на албанскиот и на македонскиот народ  
односно на албанскиот и на македонскиот јазик, како и на албанската и на 
македонската литература и култура. Во таа смисла е и ноторниот     факт     дека 
МУС, како приватен Универзитет во Р. Северна Северна Македонија, во 
целокупниот досегашен развој е отворен за сите студенти врз основа на еднаквост 
и постигнати резултати, без разлика на нивното идеолошко, политичко, етничко, 
верско, културно и социјално потекло. 
Вредно е да се одбележи дека Универзитетот, применувајќи ги принципите на 
Болоњската декларација го применува и Европскиот кредит трансфер систем. 
Основната предиспозиција на Универзитетот, во сите изминати извештаи беше 
посветеноста кон местото и улогата на студентот, како и неговите потреби да бидат 
соодветно вградени во наставно-образовниот и едукативниот процес. Покрај 
претходно нотираното, основна заложба претставуваше и воспоставувањето на 
квалитетен академски стандард, во рамките на соодветен систем на образование, 
финасирано од сопствени извори.  
Сметаме за неопходно да го потенцираме фактот дека едно од основните 
обележја, во дејствувањето на МУС, беше и насоченоста кон реализација на 
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организациската функција на Универзитетот, која ќе придонесе за развојот на 
интегрирана, одговорна, кавалитетна и цврсто поврзана академска заедница, која 
постојано ќе се докажува и потврдува и ќе ги јакне својата улога, место и 
значење во академската средина во Р.  и пошироко во Регионот. 
 
Основните определби на МУС, оптимизмот и визијата за развој, се темелат на 
фактот што заложбите, погледите и желбите се насочени кон целта на 
Универзитетот, тој да стане јавен, интегриран и мултиетнички универзитет, со 
рационално користење на расположливите кадровски и материјални ресурси во 
натамошниот развој. Раководните структури, во идното работење, ќе настојуваат 
МУС да биде рангиран, односно да котира на високите места од ранг-
листите на големиот број универзитетски центри и високообразовни наставно-
научни иституции во Р. Северна Северна Македонија и пошироко во регионот. 
 
 

1. НОРМАТИВНО УРЕДУВАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 
Во периодот од 1 октомври 2019 до 30 септември 2020 година, во рамките на работата на 
органите на Универзитетот, одржани се 5 седници на Ректорската управа, односно ист број 
на седници колку претходниот извештаен период, 7 седници на Универзитетскиот сенат, 
односно е д н а  седница помалку од претходниот извештаен период, како и 
многубројни седници на комисиите и работните групи, средби со деканите и  
директорите на единиците. 
 
Во извештајниот период, со несмален интензитет продолжи процесот на нормативно 
уредување на дејноста на Универзитетот, согласно со решенијата во Законот 
и со основните принципи на автономен интегриран универзитет. 
 
Bо извештајниот период се спроведени и повеќе постапки и активности: 
- Спроведени с е 4 постапки за избори во наставно научни звања. 
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2. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Активностите во доменот на наставно-образовната дејност во изминатата година беа главно 
насочени кон унапредување на високообразовната дејност и реализација на стратегиските 
цели водени од принципите на Болоњската декларација и посебно, кон остварување 
на интегративните функции на Универзитетот.  
 
Во врска со уписот на студентите во МУС од страна на Ректорската Управа во месец март, согласно 
член 149 став 2 од Законот за Високо Образование беше објавен Конкурс за запишување студенти на 
прв , втор и трет циклус на студии во студиските програми на МУС за академската 2019/20 година. Во 
конкурсот се наведени условите и критериумите за упис, начинот за вреднување на 
успехот од средното образование, како и начинот на вреднување на знаењата и 
умеењата на кандидатите. Конкурсот беше објавен на Јавниот Тв Сервис (Тв Калтрина), Дневниот 
Весник КОХА, и Веб страната на Универзитетот. 
 
Наставата се вршеше на следните Факултети односно насоки: 
 
I. Факултет за Правни Науки  
1.Насока -Правосудни Студии  
2.Насока -Криминалистика и детективи 
3.Насока - Јавна Администрација  
  
 
II. Факултет за Економски Науки 
1. Насока- Економија и Бизнис 
2.Насока- Маркетинг и Финансиски Менаџмент 
 
 
III. Факултет за Политички Науки 
1. Насока- Дипломатија и Меѓународни односи  
 
IV.Факултет за Информатичка Технологија 
1.Насока- Компјутерски науки  
2.Насока – Бизнис информатика 
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Бројот на запишани студенти во 2019/2020 согласно конкурсот беше следниот: 
 
I.  
На  Факултетот  за  економски  науки  при  Меѓународниот Универзитет во Струга, во 
академската 2019/20 година студираат: 
 
Во прва година се запишаа вкупно 65  студенти, во втора година ___ и во трета година ___ 
студенти.  
 
На Постдипломските студии на Факултетот  за  економски  науки  при  Меѓународниот 
Универзитет во Струга, во академската 2019/20 година студираат вкупно ____ студенти, а 
во втора година на постдипломси студии  е запишан ____ студенти. 
 
 
II. На Факултетот за правни науки во учебната 2019/2020 година, во прва година се 
запишаа вкупно 149 студенти, во втора година ___ и во трета година ____ студенти.  
 
На Постдипломските студии на Факултетот  за  Правни  науки  при  Меѓународниот 
Универзитет во Струга, во академската 2019/20 година се запиша вкупно ____ студенти, а 
во втора година на постдипломси студии  е запишан ____ студент. 
 
 
 
III. 
 Во академската  2019/2020  година  на  Факултетот  за  политички  науки  во прва 
година се запишани  7  студенти, во втора година ____ студенти и во трета година ______ 
запишани студенти.   
 
Во академската  2019/2020  година  на  Факултетот  за  политички  науки на вториот 
циклус   во прва година се  запишани _____ студенти.  
 
 
IV.  
Во академската 2019/2020 На Факултетот  за  Информатичка Технологија  при  
Меѓународниот Универзитет во Струга -  Р.  Северна Македонија,  во  прва  година  се 
запишаа  вкупно се запишаа  вкупно 25  студенти, во втора година 2 и во трета година 2 
студенти.   
 
Во академската 2019/2020 На  Факултетот  за  Информатичка Технологија  при  
Меѓународниот Универзитет во Струга -  Р.Северна Македонија, во втор циклус на студии 
се запишаа  вкупно се запишаа  вкупно  5 студенти, а во втора година на постдипломси 
студии  е запишан 1 студент. 
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Поради светската Пандемија од Корона Вирусот COVID-19, од средина на месец март 2020 
до месец Мај 2020, предавањата се одржаа преку платформата Google Classroom, а 
истовремено и испитната сесија се полагаше на два фроми и тоа физички во просториите 
на МУС, согласно Протоколот за изведување на испити, но во невозможност на доаѓањe, 
истите можеа да се полагаат и онлине (преку платформата Google Classroom).  
 
Поради горенаведеното Сенатот на МУС во 84-та седница на 04.05.2020 година, ги донесе 
следните одлуки за спроведување на академскиот процес на МУС , а имајќи ја предвид 
актуелната ситуација предизвикана од COVID-19.  

Меѓународниот Универзитет во Струга ќе продолжи со електронските предавања 
(Online Studying) преку платформата Google Classroom, сé додека не заврши Вонредната 
Состојба во Р.Северна Македонија, односно сé додека не се отворат граничните премини 
со што ќе се дозвои слободно движење на граѓаните во нашата земја. 

По завршување на Вонредната Состојба во Р.Северна Македонија, односно отворањето 
на граничните премини и дозволување на слободнот движење на граѓаните во нашата 
земја, Меѓународниот Универзитет во Струга ќе продолжи со редовните предавања во 
просториите на МУС, првиот Понеделник од денот на донесување на Одлука за отворање 
на граничните премини. 

Мајската Испитна Сесија (Make Up exams) ќе се одржи од 18 до 22 Мај 2020 година. 

Втората Колоквиумска Сесија ќе се одржи од 15 до 19 Јуни 2020 година. 

Јунската Испитна Сесија ќе се одржи од 22 до 26 Јуни 2020 година. 

Колоквиумската сесија и Испитните Сесии ќе бидат реализирани ONLINE преку 
платформата Google Classroom, освен ако се креираат такви услови, да Колоквиумската 
сесија и Испитните сесии, можат да се одржат и во просториите на Меѓународниот 
Универзитет во Струга. 

Одбраните на Дипломските трудови за студентите од трета година на студии од 
Факултетот за Информатичка Технологија ќе се реализираат од 29 Јуни до 03 Јули 2020 
година, а истите ќе се одбранат ONLINE преку платформата Google Classroom, освен ако не 
се креираат такви услови да Одбраните на Дипломските Трудови можат да се одржат и во 
просториите на Меѓународниот Универзитет во Струга. 

Одбраните на Магистерските трудови и Докторските дисертации ќе можат да се 
реализират после 11 Мај 2020 година, со претходна консултација со Директорката на 
Последипломските и докторските студии, а истите ќе се одбранат ONLINE преку 
платформата Google Classroom, освен ако не се креираат такви услови да Одбраните на 
Магистерските Трудови можат да се одржат и во просториите на Меѓународниот 
Универзитет во Струга. 
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2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДИСПЕРЗИРАНИТЕ СТУДИИ 

 
Меѓународниот Универзитет во Струга и во академската 2019/2020 година продолжи со реализирање 
на дисперзиринате студии во Гостивар. Согласно Конкурсот за запишување студенти на прв , втор и 
трет циклус на студии во студиските програми на МУС за академската 2019/20 година, во Гостивар беа 
реализирани истите студии (освен третиот циклус на студии) што се реализираат и во седиштето на 
МУС во Струга и тоа: 
 
I. Факултет за Правни Науки  
1.Насока -Правосудни Студии  
2.Насока -Криминалистика и детективи 
3.Насока - Јавна Администрација  
  
 
II. Факултет за Економски Науки 
1. Насока- Економија и Бизнис 
2.Насока- Маркетинг и Финансиски Менаџмент 
 
 
III. Факултет за Политички Науки 
1. Насока- Дипломатија и Меѓународни односи 
 
 
IV.Факултет за Информатичка Технологија 
1. Насока- Компјутерски науки  
2.Насока – Биснис информатика 
 
 
МУС, во корист на консолидација на Универзитетот има преземено спектар на 
активности, и тоа: 
 
• Подготовка и обезбедување услови за отпочнување на зимскиот и летниот 
семестар за академската година 2019/20.  
Меѓу приоритетните услови е обезбедувањето наставен кадар, односно 
ангажирање наставници и соработници.  
 Покриени се сите предметни дисциплини со наставници и соработници 
ангажирани во договорен работен однос како и надворешните наставници кои работат 
под Договор за Дело (преку согласност од матичната институција). 
• Подготовка и спроведување на редовните и вонредните испитни рокови, за 
првиот и вториот циклус студии, мастер студии; 
• Пофункционална администрација, односно организација на работата на 
администрацијата и нејзината систематизација; 
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Со цел поефикасна контрола и евиденција на изведувањето на наставно-
образовниот процес, МУС продолжи со активности, како  
-поставување на листи за евиденција на студентите, професорите и соработниците;  
- како и контрола на листите за евиденција од страна на Генералниот Секретар; 
 
Постои потреба за развој на компетентност на академскиот кадар. Ова ќе се постигне 
преку организирање обуки, изготвување и дистрибуција на прирачници и упатства за  
(развој на наставните и истражувачките потенцијали, промовирање флексибилни 
форми на наставата, која се изведува во европските земји и др). 
 
Што се однесува до наставните програми (силабусите), од страна на академскиот кадар 
наставата била изведена на сите предмети согласно силабусот, со мали задоцнувања 
поради фактот дека на предвањата на некои предмети било потребно да се посвети 
повеќе време поради важната содржина и поголемата потреба за прифаќање на знаењето 
и информацијата од страна на студентите. 
 
Во врска со трансферот на студентите во академската 2019/2020 година во Конкурсот за 
запишување студенти на прв и втор циклус на студии во студиските програми на МУС за академската 
2019/20 година беше предвидено следниов начон на трансфер на студенти : 
 
На Меѓународниот Универзитет во Струга во академската 2019/2020 година може да се 
изврши трансфер и упис на студенти на сите факултети: 
 
• ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ, на насоките: 
- Правосудни студии       - 100 студенти 
- Криминалистика и детективи     - 70 студенти 
 
• ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ на насоките: 
- Економија и бизнис      - 20 студенти 
- Маркетинг и финансиски менаџмент    - 60 студенти 
 
• ФАКУЛТЕТ ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ на насоката: 
- Дипломатија и меѓународни односи    - 20 студенти 
 
• ФАКУЛТЕТ ЗА  ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА на насоките: 
- Компјутерски науки      - 10 студенти 
- Бизнис информатика      - 10 студенти 
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1.Пропишани услови за трансфер на студентите на МУС: 
 
А. Интерен трансфер – Студенти со статус на студент на МУС: 
 1. За интерен трансфер на постоечките академски едници на МУС, имаат право 
сите студенти кои имаат статус на студенти на МУС. 
  
Б. Екстерен трансфер – За кандидати кои не се студенти на МУС: 
 1. Трансфер од други високообразовни институции во Р.Северна Македонија и 
странство, на една од постоечките академски единици на МУС, имаат право сите студенти 
што запишале (најмалку една академска година) или дипломирале на Универзитетот од 
кој доаѓаат. 
 2. Студентот може да изврши трансфер на еден од постоечките факултети или 
центри, во иста или слична студиска програма или насока со факултетите и студиските 
програми на МУС.  
 3. Студентите кои ќе се запишат со трансфер на студии треба да достават доказ за 
положени испити од претходната високообразовна установа.  
 
 

2.2 Организирање и реализација на разни средби: 

 

 На 23-ти април 2020 година, Деканот на Факултетот за Информатичка Технологија 

при Меѓународниот универзитет во Струга Доц.д-р Шпетим Латифи беше гостин на 

Македонската Телевизијата, каде во неговата емисија го праша новинарот Арменд 

Мурсели.Во меѓувреме, на својата Фејсбук страница, новинарот Мурсели пишува: 

„На социјалните мрежи кружат разни, непроверени информации за мрежата 5G, 

каде повеќето, додека ја читаат, логично веруваат во тоа и потоа ја дистрибуираат. 

За да ги отстраниме дилемите и да стане појасно што е всушност 5G и сè што е во 

врска со тоа, во студиото го поканивме професорот по ИТ, Шпетим Латифи, 

специјализиран за оваа мрежа. „Професорот е убеден дека оваа мрежа не е опасна 

и дека не му штети на здравјето, затоа нема потреба од паника. 

 На 21-ви април 2020, Деканот на Факултетот за информатичка технологија на 

Меѓународниот универзитет во Струга Доц.д-р д-р Шпетим Латифи и професор на 

Факултетот за информатичка технологија при Доктор на МУС Д-р Фестим Халили, 

синоќа беа дел од емисијата „Клик плус“ на „ТВ21 Македонија“. Тие беа поканети 

како експерти за ИТ, а тема на дискусија беше состојбата со пандемијата 

КороВаирус „Ковид-19“, Заговорите околу пандемијата, проектот „Старлинк“ и што 

ни овозможува мрежата 5G и дали е штетна како технологија. Тие ги дадоа своите 
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стручни мислења за горенаведените прашања, сведочејќи за нивната 

професионалност и знаење во оваа област. 

 Институтот за проучување на злосторствата и последиците од комунизмот - ИСКК 

во Албанија, донираше значителен број на свои студии. Публикациите донирани на 

Библиотеката на МУС се збир на настани и документација кои одговараат на 

годините на комунистичкиот систем во Република Албанија. Оваа литература 

додадена на библиотеката на МУС, ќе им ја обезбеди на студентите потребната 

литература за истражувачки цели во академскиот процес.За донацијата на книги, 

особено му се заблагодаруваме на раководителот на ИСКК г-дин Чело Хоџа. 

 Меѓународниот Универзитет во Струга ја збогатува Библиотеката со нови 2100 

книги. Овие книги се појавија како неопходност, по зголемувањето на читателите 

во оваа библиотека.Управниот одбор на УНС, на барање на самите студенти, стави 

во годишната програма за расходи, посебен фонд за набавка на разни публикации, 

со цел да продолжи да ги зголемува читателите во Библиотеката. УНС ги повика и 

издавачките куќи да донираат книги, бидејќи Библиотеката на УНС служи и како 

заедница и инклузивна средина, каде што не само учениците, туку и стружани 

можат да бидат дел. 

 На 6-ти Јануари 2020 година, двајца  претставници на Меѓународниот универзитет 

во Струга  Д-р.Гузимтар Рушани и Д-р.Генц Мерко беа во официјална посета на 

„Универзитетот Гедик“ - Истанбул  (Р.Турција), во рамките на проектот „Еразмус 

плус“ за мобилност на академскиот и административниот кадар. За време на оваа 

посета, двајцата претставници на МУС остварија средба со директорот на 

програмата „Еразмус плус“, Проф.Д-р. Олкеј Семиеоглу, кој ги информираше 

претставниците на МУС за академската активност и академските процеси што ги 

прави Универзитетот Гедик. Од друга страна, генералниот секретар на МУС, д-р 

Гузимтар Рушани донираше некои научни публикации на МУС.  Претставниците на 

МУС понатаму имаа состанок и презентација пред студентите на Правниот 

факултет на овој престижен универзитет во Истанбул, Турција. Ова е уште еден 

важен чекор за подвижноста на академскиот и административниот кадар на 

универзитетите, дел од програмата „Еразмус плус“, додека другите претставници 

на МУС се во процес на размена на академски искуства со други европски 

универзитети. 
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 На 20-ти Декември 2019 година, Студенти од 3-та година од Факултетот за Правни 

Науки при МУС, за време на импровизација на судска сесија, како дел од пракса по 

предметот Право на семејство и наследство. 

 На 19-ти Декември 2019 година,  на Меѓународниот универзитет во Струга беше 

организирана периодичната активност „Читател на месецот“ за месец декември 

2019 година, што стана традиција кај студентите на МУС каде се натпреваруваат со 

единствениот услов, КОЈ ЧИТА ПОВЕЌЕ КНИГИ ОВОЈ МЕСЕЦ?! Под организација на 

студентот Арманд Брахо и жирито овојпат беа Професорите: Доц. Д-р.Назмије 

Мерко Забзун, доц.др. Јетон Шаќири, м-р. Абидин Трена кој меѓу студентите ја 

избра студентката „Читатели на месецот“ Борана Qитику од трета година, 

Одделение за криминалистика 

 Наставничките практиканти отсекогаш биле приоритет на Меѓународниот 

Универзитет во Струга. Оваа среда, во рамките на предметот „Закон за кривична 

постапка“ со професор по предметот Проф. Д-р.Сејфула Османи и Нуртен Кала 

Даути, асистент на д-р, одржаа две судски рочишта. На демонстрираните сесии, 

студентите учесници беа запознати со детали за процедурите на судење, кои ги 

спроведуваа за време на импровизирани сесии, со случаите „Злоупотреба на 

службената должност“ и „Убиство со умисла“ врз основа на законодавството на 

Република Северна Македонија и Република Албанија. Студентите од трета година 

по Јуриспруденција и форензика беа вклучени во оваа активност. 

 На 12-ти Декември 2019 година, Албанскиот етимолог Агрон Далипај, беше 

следниот гостин во активноста „Кафе со личност“ организирана од IUS VISION.Во 

оваа активност имаше масовно учество на студенти и академски кадар, кои беа 

љубопитни за знаењето за етимологијата на албанскиот јазик и неговите зборови. 

Учесниците на оваа активност разговараа околу 80 минути со г. Далипај. Средбата 

се карактеризираше со чести аплаузи и голем интерес од студентите.Како заклучок, 

генералниот секретар на МУС, д-р.Гузимтар Рушани, му го претстави на г. Агрон 

Далипај, некои публикации во БиблиотекатаГ-дин Далипај ги донираше своите 

етимолошки публикации во библиотеката на МУС. 

 На 6-ти Декември 2019 година Меѓународниот Универзитет во Струга се одржа 

дебата на тема „Игри на среќа и коцкање“. Оваа дебата беше развиена во рамките 

на курсот „Криминологија“ со Доц.Д-р. Емин Хусеин и асистент м-р. Нуртен Кала. 

Оваа дебата претходи на други дебати на истиот предмет на теми од интерес на 

студентите.Овој вид на активност им помага на учениците да ги искажат своите 
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мислења и за актуелните теми поврзани со предметот на криминологија. Друга 

дебата се очекува да се одржи следната недела, со панел други студенти од 

Правниот факултет при МУС. 

 На 3-ти декември 2019 година, се одржа церемонијата на доделувањето на 

читателот на месецот (ноември 2019 година). Студентите кои се натпреваруваа за 

оваа награда беа: Клисела Ќосе, Синтја Чоку и Клиси Ќосе. Преку квиз со прашања 

од жирито, составен од три члена: м-р. Нуртен Кала, м-р. Еди Чела и м-р. Албина 

Бериша, наградата „Читател на месецот“ (ноември -2019) и припадна на 

студентката на Правниот факултет - Клисела Ќосе. Конкурсот за следниот месец 

продолжува, за студенти кои се членови на Меѓународната универзитетска 

библиотека во Струга. Поради трагичниот  земјотрес од 26-ти ноември во Драч и 

другите градови во Р.Албанија од страна на Студентите на МУС  за многу кратко 

време собраа помош што на 27-ти ноември им ја испратија на погодените 

семесјтва од земјотресот. Покрај облека, ќебиња и јоргани, тие донираа и пакети 

со храна. Студентите на МУС на рекордно време реагираат на повикот на граѓаните 

од подрачјата погодени од земјотресот, обезбедувајќи помош во резерви на 

облека и вода за да ја ублажат болката од оваа катастрофа. Утре рано наутро, 

студентите на МУС заминуваат да испраќаат и дистрибуираат помош на места и 

локации каде што е потребно, и тие ќе бидат активирани за да дадат дополнителни 

придонеси во областите каде има урнатини и им треба придонес и помош од сите. 

Ова ќе биде прва пратка во наредните денови и база на храна од студентската 

хуманитарна група „Надвор од сиромаштијата“. Молете се за Албанија. 

 На 16-ти ноември 2019 година, се одржа Научна конференција на Факултетот за 

општествени науки во Тирана за Светскиот ден на филозофијата. Конференцијата е 

организирана во соработка со Меѓународниот универзитет во Струга, 

Универзитетот во Тирана и Националната библиотека на Албанија 

 Првиот симпозиум за академски трендови во високото образование за 

толеранција се одржа на 9 и 10 октомври во Ла Валета, Малта. Каде учествуваше 

Меѓународниот универзитет во Струга преку професорот на Факултетот за 

економски науки - проф. Д-р Армен Кадриу. Кој во своето дело под наслов 

„Предизвиците на високото образование за толеранција во време на искривена 

етничка, социјална и лична толеранција на глобално ниво“, го анализирал 

соживотот во светот на масивниот глобализам, каде мултикултурната 

разновидност е составен дел исто Сето ова испреплетено во универзитетско 

опкружување како што е Меѓународниот универзитет во Струга и во мал град како 
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Струга, промовирањето на човечките вредности преку образованието на 

Универзитетот прави надминување на различните предизвици на етничка или 

социјална нетолеранција. Овој симпозиум беше организиран од Глобалниот совет 

за толеранција и мир и под покровителство на претседателот на Малта Н.Е. Д-р 

Џорџ Вела. На крајот на симпозиумот беше потпишан Меморандум за соработка 

помеѓу Меѓународниот универзитет во Струга и „Глобалниот совет за толеранција и 

мир“, што отвора нови врати за соработка. 

 

 

2.3 Политика на подобрување на условите за студентите (Студенти, квалитет на 
студирање и студентски стандард) 
 
 Во контекст на подобрување на условите за студентите е продолжено со 
следниве неколку иницијативи: 
 
а. Намалување на партиципацијата за оние студенти кое се со одличен успех од 
претходното завршено образование (средно образование) односно студенти кои имат 
постигнат успех од завршената академска година во МУС; 
 
б. Објавување разни конкурси за стипендии; 
 
в. Ослободување или олеснување од плаќања на семестари за студентите 
кои постигнале висок просек, финансиски немоќни студенти, инвалиди и студенти без 
еден родител односно без двајца родители.  
 
д. Платено сместување – хотел, мотел, апартмани (со кои МУС има склучено договор за 
закуп) за студентите кои доаѓаат надвор од градот Струга.  
 
е. Платени академски книги за настава, фотокопии, скрипти и други услуги.  
 
 
 

2.4 Подготвување разни преписки  

 
a. Подготвување писма испратени до државните институции за соработка во 
областа на обезбедување на практичниот дел за работата на студентите од разни 
студиски насоки; 
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б. Подготвување писма како одговор на голем број барања од странки (известувања, 
одлуки, и др.); 
 
 в. Испраќање писма до деканите, вработените, координаторите итн. (наредби, 
ургенции, известувања,одлуки, решенија и др.); 
 

 2.5 Организирање на промоција на Универзитетот низ Средните училишта 

  
 Меѓународниот Универзитет веќе неколку години по ред организира промотивни 
активности за Универзитетот низ средните училишта во и надвор од државата. 
 За реализација на истите МУС ги извршува следните активности: 
 • Подготовка на материјали за промоција на МУС; 
                       • Составување план за посета на средните училишта во РСМ, Р.Албанија, Р.Србија      
(Прешево и Бујановац) и Р.Црна Гора (Туз и Улцињ); 
 • Остварување контакти и информирање на директорите за активностите на 
МУС; 
 • Составување групи од професори за презентации во средните училишта; 
 • Посета на средните училишта; 
 • Отворање на информативни страници на МУС. 

 2.6  Издавачка дејност 

Ректорската Управа за академската 2019/2020 година на своите седници донесе одлуки за 
издавање на следните ____  учебници: 
 
1. Д-р Мерсим Максути - Управно Право (E Drejta Administrative) 
 
1.Емин Хусеини - Сослушување на сведокот од страна на полицијата 
2. Гзим Селими - Збир задачи по Основи на Сметководсвото 
3. Book of Abstracts 
4. Основи на Сметководството 
5. Деа Кадриу - Сонцето, Месечината и Вистината. 
 
 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Научно-истражувачката дејност на М У С  ја следат неколку проблеми кои го 
забавуваат научниот развој. Овој застој е резултат на недоделувањето финансиски 
средства од страна на државата за развој на науката, а тоа се одразува негативно на 
функционирањето на научната дејност. 
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3.1 Научна Конференција "Scientific Challenges for Sustainable Development" 

Научно-истражувачката дејност на Меѓународниот Универзитет во Струга се 
одбележува со неколку активности, како што е организирањето на седмата научна 
конференција "Scientific Challenges for Sustainable Development" каде беа поканети 
истражувачите од областа на економските, правните и политичките науки, 
информатичката технологија, како и екологија да земат учество на конференцијата, која  
се одржуваше во Струга, на 11 Јули 2020 година. 
 
Конференцијата се организираше во тесна соработка меѓу единиците во рамките на 
МУС. Активностите на конференцијата се одвиваа на 11 Јули 2020 година во Струга, 
каде се одржаа предавања и презентации од страна на стручњаци од сите области на 
економските, правните и политичките науки, информатичката технологија. Трудовите кои 
биле дел од конференцијата можат да се најдат на официјалната веб страна на 
Меѓународниот Универзитет во Струга www.iust.edu.mk на следниот линк: 
 
  https://iust.edu.mk/wp-content/uploads/2020/07/Book-of-Proceedigns-SCfSD20.pdf 
 
 

3.2 Меѓународно научно списание "The Heritage" 

 Меѓународниот Универзитет и во академската 2019/2020 година, продолжи со 
објавување на научните трудови од стотици автори од Северна Македонија и регионот, 
преку наулното списание "The Heritage".  
  Во периодот 2019/2020 година  МУС продолжи со издавачката дејност на научни 
трудови преку научното списание The Heritage со ISSN 1857-7482. Во овој период се 
издадени два броеви на периодичното списание и тоа броевите 22 и 23. 
 
 
Листа на трудовите од бројот 22 и 23 се: 
 

1. PËRFAQËSIMI DHE RRËGULLIMI ME LIGJ I TIJ NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË - Bsc. Armand 

Braho, Msc.Amarilda Dule 

2. MONITORING THE IMPLEMENTATION OF REPORTING STANDARDS, AN INSTRUMENT OF 

THEIR CONTINUOUS IMPROVEMENT , Ph.D (c) Brikena Tolli 

3. KOMUNA SI VETËQEVERISJE LOKALE, BSc. Marina Rrika, BSc. Marta Geshtenja 

4. EMIGRIMI I KAPITALIT NJERËZOR NGA REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT, Prof.Dr. Gëzim 

Selimi 

5. TË DREJTAT E NJERIUT DHE SFIDAT E SË ARDHMES, MSc. Abidin TRENA 
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6. ADVENTAGES AND DISADVENTAGES ON USING VIDEOS IN THE CLASSROOM, Rezarta Merko, 

Reis Kerim 

7. POLITIKA E ZGJËRIMIT TË BE-SË, SFIDAT E EVROPIANIZIMIT TË R. TË MAQEDONISË (SË 

VERIUT) PAS MARRËVESHJES TË PRESPËS, PhD Cand. Senada Laçka, PhD. Shemsije Demiri, PhD. 

Guximtar Rushani 

8. ZHVILLIMI I MARRËDHËNIEVE EKONOMIKE DHE TREGTARE TË VENDEVE TË RAJONIT TË 

BALLKANIT. Msc. Semra Bujari, Rezarta Mamudi 

9. DIRECT LEARNING STRATEGIES, Msc. Xhiljola Abdihoxha 

12. EDUKIMI LIGJOR I PUBLIKUT (Terminologji dhe Analizë mbi Proceset e Parandalimit dhe 

Luftimit të Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri) PhD Cand. Dorian Leka 

13. TYPES OF MARKETING TO BREAD PRODUCERS, Alban Fejza, PhD candidate, Labeat Fejza*, 

Msc 

14. INTEGRIMI EUROPIAN NËN OPTIKËN E TRI QASJEVE FLEKSIBËL: VLERËSIME PËR MODELET E 

“SHUMË SHPEJTËSIVE”, “GJEOMETRISË SË NDRYSHUESHME”, SI DHE “MENYSË À LA CARTE”, 

Lumnis Çela, PhD(c) 

15. DETERMINATËT PSIKOLOGJIK NË SJELLJEN KONSUMTAORE, Msc. Semra Bujari, Bsc. Rezarta 

Mamudi 

16. E DREJTA INTELEKTUALE DHE MBROJTJA E SAJ NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË (RASTE 

STUDIMI 2015-2020), Prof.Dr. Armend Kadriu, Bsc.Armand Braho, Bsc.Desara Gashi 

17. MOBBING (Psychological harassment in business), PhD.Candidate Elmedina Shuajibi, Mr.Sc. 

Hasime Durmishi, PhD. Candidate Miranda Rahmani. 

18. EKZEKUTIMI I MASAVE TË SIGURISË NË GJYKATËNE APELIT NË GOSTIVAR, PhD Shemsije 

Demiri, PhD Driton Haruni, PhD Guximtar Rushani, PhD Cand. Rudina Kaja , PhD Cand. Senada 

Lacka 

19. SIGURIA DHE GJINIA NË MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTARE, PhD Cand. Armela Pengili 

20. LIDERSHIPI DHE PERFORMANCA E SHKOLLËS, PhD Ferit Hysa 

21. KOMPETENCAT DHE JURIDIKSIONI I GJYKATAVE NË PROCESIN CIVIL, PhD Cand. Nurten Kala 

Dauti, BSc. Armand Braho, BSc. Desara Gashi 
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4. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА 

Кадровскиот потенцијал на Универзитетот е главниот фактор и движечка сила 
во процесот на етаблирање на универзитетот како респектабилна 
високообразовна установа, не само во државата туку и пошироко. 
Свесни за значењето на успешно спроведување на кадровската политика, сo 
цел успешно остварување на наставно-образовниот процес и научно-истражувачката 
дејност останува високо во агендата на актуелното раководство за солиден стратегиски 
развој на Универзитетот.  
 
Заложбите кои се темелат врз принципите на развојот на кадровската политика на 
Универзитетот се сообразени со постоечките законски диспозитиви кои ја 
регулираат оваа проблематика, со европските стандарди, со изградени механизми за 
постојана проверка на квалитетот на учесниците во наставно-образовниот процес и 
единствените општи критериуми за валоризација на нивниот труд, се програмираат 
и се создаваат услови за перманентно кадровско вклучување на најдобрите студенти 
во процесот на студирањето, и ќе се прават напори да се создадат оптимални, 
материјални претпоставки за работата на наставниот и научниот кадар, 
доколку МУС обезбеди соодветни средства. 
Во извештајниот период, наставно-образовната дејност на Универзитетот ја изведуваат 
вкупно 55 наставници и соработници во редовен и договорен работен однос. 
 
Имајќи го предвид фактот дека за да една организација опстојува, а пред се да се 
развива, потребно е да вложува во дообразување на кадрите, посебно во младите 
кадри, МУС треба да направи напори за дообразување (семинари, курсеви итн.) и 
доусовршување на наставно-научниот кадар, со посебен акцент на младите 
соработници, како идна перспектива во која треба да се вложува за нивно 
академско усовршување со што би се стекнале со квалификации за квалитетно 
одржување на наставниот процес онака како што налагаат современите текови на 
образовниот процес – ЕКТС системот, доживотното учење, Е-учење и друго.  
Со оглед на нашите амбиции за понатамошно збогатување на Универзитетот со нови 
студиски програми, се налага прием на нови кадри. 
 
 
 

5. КОМЈУТЕРСКО-ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ 

 
За нормално функционирање на канцелариите, односно за непречена информациона 
работа на работниците кои работат на полето на податоците, како и на стручните 
работници на Универзитетот, се извршени следните неопходни задачи и активности: 
 
  1. Обезбедување на податоците со соодветен лиценциран WINDOWS 
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 2. Oбезбедување на податоците со соодветен лиценциран Антивирус 
 
 3.На административниот и техничкиот персонал, како и на академскиот кадар му 
 е овзоможено пристап на интернет мрежа 
 
 4. Обезбедени се и неколку мрежни печатари во неколку канцеларии на 
 административната служба и академскиот кадар. 
 
 5. На студентите му се Издава од страна на IT-канцеларијата ID-Cards на секој 
 запишан студент на МУС. 
 
 6. Сите студенти и вработени на МУС имаат можност да комуницираат преку  
 интерен интранет односно можност за комуникација преку e-mail преку адресата 
 www. eust.edu.mk, со тоа што сите студенти ги добиваат и потребните материали 
 за студирање  дополнително и на електронски начин. А со тоа истовремено се 
 реализира и комуникација помеѓу вработените преку е-маил. 
 
 7. МУС има направено големи напори и за обезбедување на телефонската 
 комуникација односно систем на интерни телефони и во двата објекти на МУС низ 
 сите канцеларии, низ сите простории за предавање.  
 
 8. Истовремено во сите простории на МУС сите студенти и вработени може да ја 
 употребуваат и безжичната мрежа на интернет преку Лап топ или мобилни 
 телефони. 
 
 
 
 

6. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

       МУС, како млад и приватен универзитет во Р. Северна Северна Македонија, во 
одвивањето на наставно-образовните и едукативните процеси, покрај постојниот 
наставно-научен и соработнички кадар, има и visiting-професори - наставници и 
соработници во договорен работен однос со Универзитетот; како и 
административно-технички персонал, за извршување на техничката, административно-
правната и сметководствено-финансиската функција во целокупното работење на 
Универзитетот, во кој се инкорпорирани 4 (четири) факултет два институти и 
локациски дисперзирани   студии во Гостивар.  
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Вредно е да се одбележи, исто така, дека на МУС студираат студенти со 
мултиетнички и мултијазичен состав. За таа цел, неопходно е наставно-образовните и 
едукативните процеси да се изведуваат двојазично, односно повеќејазично.  

На 02 Април 2020 година, Меѓународниот Универзитет во Струга излезе со Известување 
до Јавноста каде што го поздравува и поддржува новиот пакет на економски мерки 
донесен од страна на Владата на Р. Северна Македонија, чија основна цел е да го 
ублажи ударот врз македонската економија предизвикан од корона вирусот и да им 
помогне на компаниите, работниците и граѓаните. 

Но, истовремено Меѓународниот Универзитет во Струга како приватна 
високообразовна установа со 68 вработени лица (академски и административен 
кадар) истакнува дека, нема да ги користи средствата од буџетот на државата 
наменети за овој пакет мерки, со цел државата истите да ги намени за останатите 
сектори и компании и подобро да се справи со економската криза предизвикана од 
глобалната пандемија. 

Во таа насока, МУС го повикува и другите приватни компании доколку имаат 
можност да не ги користат средствата за поддршка од државниот буџет, со цел 
нивна поефикасна и порационална распределба и употреба. 

Ова кризно време, нека биде време на солидарност, поддршка и заедништво. 
 
 За добивање на што појасна слика во врска со целокупното работење на МУС во 
извештајниот период, потребен е целосен увид во завршната сметка за 2019 година, 
посебно кога станува збор за приливот и одливот на финансиски средства од сопствени 
извори во врска со Нето приходите, кои за 2019 година изнесуваат 10.781.795 денари. 1 
 Што се однесува до плати и надоместоци за вработените на Меѓународниот 
Универзитет во Струга, тие расходи за 2019 година изнесуваат 9.056.575 денари (нето). 2 
 Што се однесува до суровини и други материјали направени следните расходи за 
2018 година во износ од  2.242.816 денари. 3 

                                                             

1Внесен е финансискиот податок за нето приходи од почетокот на 2019 година (01.јануари 2019 

год)  до крајот на 2019 година (31.Декември 2019 год). Податок за целокупниот нето приход за 

2020 година, ќе биде наведен во Извештајот на Ректорот за академската 2020/2021 година, 

бидејќи академската година не се сопфаѓа со календарската година 

2 Внесен е финансискиот податок за плати и надоместоци од за вработените од почетокот на 

2019 година (01.јануари 2019 год)  до крајот на 2019 година (31.Декември 2019 год). За 

целокупните податоци за плати и надоместоци за 2020 година, ќе биде наведено во Извештајот 

на Ректорот за академската 2020/2021 година, бидејќи академската година не се сопфаѓа со 

календарската година 

3 Внесени  се финансиските податоци за трошоци за суровини и други материјали од 

почетокот на 2019 година (01.јануари 2019 год)  до крајот на 2019 година (31.Декември 2019 год). 

За целокупните расходи трошоци за суровини и други материјали за 2020 година, ќе биде 
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 За услуги со карактер на материјални трошоци за 2018 година се во износ од  
3.811.642 денари. 

7. МЕЃУНАРОДНА УНИВЕРЗИТЕТСКА СОРАБОТКА 

 
 Меѓународниот Универзитет во Струга во врска со меѓународната соработка з а  
п е р иодот за кој се пишува овој Извештај, продолжи со своите редовни активности, 
истовремено со интензивирање на својата работа во неколку сегменти, 
придонесувајќи на тој начин за исполнување на сеопфатните цели на 
Универзитетот. 
 
Во согласност со својата мисија М У С ,ја продлабочи уште повеќе сегашната 
институционална соработка, како со универзитетите во земјата, така со оние од 
странство, како што е, размена на академскиот кадар и на студентите, учеството 
во заеднички научно-истражувачки проекти, размена на образовни и наставни искуства 
и други форми на соработка. Покрај оваа, имајќи ги предвид целите на 
натамошна интернационализација на МУС, Канцеларијата за меѓународна соработка, 
иницираше и нови соработки, кои резултираа со потпишување на договори за 
соработка со универзитетите од неколку држави од регионот и светот. 
 
Посебен акцент во текот на изминатата академска година, МУС им посвети и на 
мобилноста, како еден од најзначајните трендови во европскиот образовен простор за 
високото образование. Во текот на оваа година го стекнавме правото, преку 
Еразмус (Erasmus University Charter) со кое на студентите и наставниот кадар на 
МУС им се овозможува учеството во најголемата европска програма за мобилност, 
ЕРАСМУС. 
 
 

7.1 Нови договори за соработка со универзитети и институции од земјата, 

регионот и Европската унија 

 
Како една од главните задачи на Канцеларијата за надворешни односи е 
воспоставувањето нови соработки со универзитетите од земјата, регионот и Европската 
унија. Во таа насока, МУС ја прошири својата мрежа на соработка со 
универзитети и институции со кои соработува на повеќе области. Со други зборови, во 
текот на овој период, МУС потпиша договори за соработка со: 
 

                                                                                                                                                                                                    
наведено во Извештајот на Ректорот за академската 2020/2021 година, бидејќи академската 

година не се сопфаѓа со календарската година 
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1. The University of Entrepreneurship and Law 
2. Alanya Alaaddin Keykubat University 
3. University of Lodz 
4. Management Center Innsbruck 
5. Dostoevsky Omsk State University 
6. Hebei Foreign Studies University China 
7. Ostim Technical University Ankara 
8. Bilecik Seyh Edebali University 
9. The Main School of Fire Service, Warsaw, Faculty of Safety Engineering and Civil Protection 
10. Wyzsza Szkola Spoleczno (Vincent Pol University in Lublin) 
11. Beder University  
12. Pomeranian University in Slupsk 
  
 
 

7.2 МУС дел од ЕУА (Европска асоцијација на Универзитети) 

 
МУС е официјално примен за полноправна членка на Европската Асоцијација на 
Универзитети. ЕУА е најпрестижната асоцијација на универзитети во Европа, во која 
членуваат 850 – најреномирани Европски универзитети, од кои поголемиот дел се наоѓаат 
на листата 500-најдобри универзитети во светот. Ниту еден приватен универзитет од 
Балканот до сега не успеал да стане дел од ЕУА, што е своевидна најголема потврда за 
угледот кој МУС го има пред Европските институции и особено квалитетот на наставниот 
прицес и научно-истражувачката работа на МУС. 
Најголемите придобивки од членството во ЕУА за нашите студенти се: 
 

➢ Автоматското признавање на дипломите на МУС од страна на сите престижни 

универзитети во Европа, а со тоа и можност за продолжување на студиите на истите; 
 

➢ Студентска размена и престој на најреномираните Европски универзитети. Учество во 

работата на асоцијациите и униите на студенти на ниво на сите универзитети кои се дел 
одЕУА. 
 

➢ Посета на Институциите на ЕУ и можност за непосредно следење на нивната работа во 

делот на високото образование. Директно влијание врз образовните политики кои ги 
креираат Европскиот Парламент и Европската Комисија; 
 

➢ Користење на огромните фондови за студентски стипендии кои ЕУ ги дава за студентите 

на универзитетите членки на ЕУА, особено за земјите од Источна Европа; 
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➢ Реализирање на проекти во соработка со најистакнатите научни работници кои  

работат на највисоко рангираните универзитети во Европа. 
 

➢ Непосредно информирање околу најновите истражувачки резултати спроведени во 

врвните истражувачки центри. Директен пристап до најреномираните публикации 
објавени од најпознатите европски научници. 
 

➢ Посета на летни школи, семинари, конференции, на најдобрите Европски универзитети. 

 
Чест ни е што МУС стана дел од Европа. Задоволство ни е што сме единствениот приватен 
универзитет на Балканот, кој успеа да ги внесе своите студенти во ЕУ, кој успеа да ги 
направи своите студенти дел од Европското семејство. 
 
 
 
 
 

7.3 Програми за мобилност ЕРАСМУС  

ЕРАСМУС 
 
Сакајќи да биде во чекор со најновите методи на наставата кои се имплементираат 
од страна на европските универзитети, МУС веќе неколку години е дел од Програмата 
за мобилност ЕРАСМУС на Европската комисија, чија цел е подобрување на 
квалитетот, како и зголемување на волуменот на мобилноста кај студентите и кај 
наставниот кадар низ цела Европа, со цел постигнување на бројот на размена од 
најмалку 3 милиони студенти и професори досега. 
 
За да го добие правото, да учествува во Програмата ЕРАСМУС, МУС, аплицираше и ја 
доби Универзитетската повелба ЕРАСМУС (University Erasmus Charter), со број 271781-
EPP-1-2017-1-МК-EPPLA3, која важи до 2020 година. 
 
 

7.4 Мобилност и активности на студентите 

 Меѓународниот универзитет во Струга има значителен број меѓународни 

партнерства. Одгледувањето мрежа на меѓународни односи ни овозможува да ја 

зајакнеме подвижноста на академскиот кадар и студентите, имплементација на 

современи наставни методи, зголемување на истражувачки и истражувачки 
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проекти итн.Како дел од овие соработки, студентката Борана Qитику доби право да 

студира на стипендија во еден од најпрестижните универзитети како што е 

Центарот за управување со Инсбрук во Австрија. Како студент на УНС, Борана 

автоматски добива 50% стипендија за додипломски (магистерски) студии. 

 Арманд Брахо, студент по правосудни стдии на Факултетот за Правни Факултет на 

Меѓународниот Универзитет во Струга, беше одликуван како еден од 5-те 

победници на ВИП-конкурсот (Talk & Share), што се одржа во градот на Подградец-

Р.Албанија. Настанот беше организиран од Фондацијата СИГ под раководство на 

професорот од Факултетот за Правни Науки при МУС  М-р Доријан Лека, со 

поддршка на Швајцарската амбасада во Албанија (SDC) и  - Левиз АлбанијаОваа 

активност имаше за цел да ги промовира најуспешните млади луѓе во овој град, 

каде истовремено да се идентификуваат 5-те најавни млади во градот.Jирито 

составено од: Др. Илир Шита (предавач и новинар), Ентела Гушо (заменик 

градоначалник на Поградец), Сотирак Мангери (градоначалник на Поградец), 

Лоридела Бекари (директор за млади во општина Поградец) и Деа Хемемолари 

(уредник на весникот „Летер“ и Координатор на КРП), го оцени Студентот Арманд 

Брахо, како една од 5-те најуспешни и јавни млади во градот. 

 На 25-ти Мај се одржа дискусија развиена преку Интернет за студентите  од втора 

година од Факултетот за Правни, Економски и ИТ Науки. Тема на дискусија беше: 

„Предизвици на онлајн учење, во исклучителни околности“. Студентите беа 

поделени на панели „За и Против“, каде секој понуди свое мислење за 

моменталната состојба во развојот на процесот на учење. Тие го покажаа своето 

справување со ситуацијата со COVID-19, како и можните решенија за проблемите 

со кои се соочуваат. 

 Универзитетот во Констанца во Германија (Universität Konstanz) ја призна 

Дипломата на Меѓународниот универзитет во Струга. Соодветно, студентот Ергин 

Матјани беше дипломиран на Факултетот за економски науки од областа на 

маркетинг и финансиски менаџмент кој аплицираше на познатиот германски 

универзитет. Во меѓувреме, студентот Ергин Матјани е примен на постдипломски 

студии (магистерски студии) на Универзитетот во Констанца. МУС срдечно му 

честита на Ергин Матјани и му посакува успех. 

 Волонтерите не добиваат плата не затоа што нивната работа нема вредност, но 

нема цена што го плаќа нивниот придонес. (Шери Андерсон) 
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 На 7 февруари 2020 година од страна на организаторите  Ирида и Енди 

Моринсерау беше организирано "Night to Shine" од фондацијата на Тим Тебоу.  

Активноста  што се организира за прв пат во Република Северна Македонија. 

Вечерта беше организирана за лица со посебни потреби. Волонтери и специјални 

гости беа од секој град. Меѓу нив имаше и  студенти на МУС кои учествуваат во 

оваа активност како волонтери каде покрај нивната работа, уште еднаш се 

истакнуваат и духот на соработка и човечките вредности. 

 На 31 октомври 2019 година, Меѓународниот универзитет во Струга и групата „IUS 

VISION“,ја доделија наградата „Читател на месецот“ за месец октомври. Оваа 

награда ја добива студентот кој извлекол најмногу публикации од 

Универзитетската библиотека и на крајот соодветно одговара на КВИЗ поставен од 

жирито.Во жирито овој месец беа професорите: м-р Сенада Лачка, м-р Доријан 

Лека и м-р Амарилда Дуле, која со титулата „Читател на месецот“ ја додели 

студентката на прва година на Правниот факултет, Десара Гаши. Победничкиот 

студент беше награден со две изданија на Универзитетот, официјалниот амблем на 

МУС и сертификатот „Читател на месецот“, исто така член на Комисијата за Доријан 

Лека, донираше низа свои публикации на победничкиот студент. Натпреварот во 

квизот се одвиваше тесно помеѓу тројца ученици, Клиси Ќосе, Мевлур Алиу и 

Десара Гаши. Присутни на овој настан беа читателите и номинирани за наградата 

„Читател на месецот.Истовремено за месец ноември, се отвора повикот за 

студенти на МУС, на конкурсот „Читател на месецот“! 

 Во рамките на глобалната иницијатива #ПинкОктомври, студентската активност 

иницирана од студентите Алтина Демај и Скерди Бакиу, со фокус на граѓанската 

свест во борбата против ракот на дојка, беше успешно завршена.  Студентите со 

својата работа, посветеност и подготвеност да придонесат кон оваа цел, успеаја да 

обезбедат прибирање приходи за спроведување на анализа на мамографија за 9 

дами од градот Струга. Уште еднаш студентите на МУС демонстрираа високи 

човечки вредности со тоа што станаа пример и модел кој треба да го следат сите. 

 На  14-ти октомври 2019 година се оджра Втората студентска конференција на тема 

„ПРОБЛЕМИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ИНОВИ ЗА РАЗВОЈОТ И Зголемувањето на 

добросостојбата во Албанија“, успешно организирана од средното училиште 

„Неемија Гејтвеј“ и соработници: SHLUJ Universiti F F С.Ноли, Франклин центар, 

Албански универзитет UFO, Универзитетски колеџ за бизнис, Здружение на жени, 

Евро-атлантска иднина и Фондација СИГ, кои се осврнаа на голем број прашања 

што ја засегаат нашата земја, како и ориентирани решенија од аспект на самите 
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студенти . Научниот комитет на Конференцијата им подели сертификати за учество 

на сите презентери на трудовите и им честиташе на суперлативите за 

организацијата на Средното училиште „Нехемија Портал“, предлагајќи 

периодичност на оваа конференција во иднина. Меѓународниот универзитет во 

Струга на оваа конференција беше достојно претставен од студенти: Борана 

Ќитику, Марта Гештења и Арманд Брахо. 

 
 
 

7.5 Меѓународно Признавање на високообразовните квалификации стекнати на МУС 

 

 Комисијата за признавање дипломи од Министерството за образование, спорт и 
млади на Република Албанија го продолжува признавањето на десетици 
дипломи издадени од Меѓународниот универзитет во Струга.  

 Признавања на дипломи од дипломирани студенти од Р.Црна Гора,  

 Признавања на дипломи од дипломирани студенти Р.Србија,  

 Признавања на дипломи од дипломирани студенти Р.Косово и пошироко. 

 Како и признавање на Дипломи од трет циклус на студии од страна на 
Министерството за Образование на  Р.Косово и Министерствотот за Образование 
на Р.Албанија.  
 

 
 

7.6 Посета на надворешни делегации во МУС 

 На 22 Јануари 2020 година, во просториите на Меѓународниот универзитет во 

Струга, имавме задоволство да го пречекаме почесниот американски професор и 

историчар, проф. Д-р Бернд Фишер, професор по историја на Универзитетот во 

Индијана. Гостинот беше пречекан од Деканот на Факултетот за Економски Науки - 

Проф. Д-р Билјана Цигловска, Доц.Д-р Назмије Мерко Забзун и директор на 

постдипломски студии, PhD Cand. Сенада Лачка. Проф. Фишер зборуваше за своето 

искуство како историчар и како добар познавач на албанската култура засновано 

на бројни посети на Албанија како висок советник, избрани од Академијата за 

Науки на Албанија. Почесниот професор беше фасциниран од убавините на градот 

Струга и можностите што МУС им ги нуди на своите студенти, ветувајќи им дека 

наскоро ќе биде дел од отворено предавање пред студентите на МУС. 
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 На 23-ти ноември 2019 година, во просториите на Меѓународниот Универзитет во 

Струга се одржа средба помеѓу писателот и професорот г-дин.Нуредин Назарко со 

студентите на Факултети и различни насоки на МУС.  Овој состанок се одржа во 

рамките на активноста „Кафе со личност“  на IUS VISION. Во оваа активност, 

студентите имаа можност да разговараат со професорот Назарко, за неговата 

кариера и публикацијата. Конечно г-дин Назарко донираше неколку примероци од 

неговата најнова книга на библиотеката на МУС. Од друга страна, генералниот 

секретар на  МУС, Др. Гузимтар Рушани му донираше на г-дин Назарко неколку 

публикации на самиот универзитет. 

 Денес во просториите на Меѓународниот универзитет во Струга, тимот на проектот 

CleanScore во рамките на Албанско-американската фондација за развој, предводен 

од проф. Д-р Илија Кристо, проф. Сокол Имери (проект менаџер) и Сабина 

Gjилшени (координатор на проектот) одржаа информативен состанок во врска со 

презентацијата на академската книга „Меѓународен бизнис“ преведена на 

албански јазик и неодамна објавена од албанско-американската фондација за 

развој. Исто така, на оваа средба со присутниот академски кадар и студенти на 

Економскиот факултет при МУС, каде беа промовирани уште три други академски 

публикации во одделот за економски науки: „Финансиско сметководство“, „Лични 

финансии“ и „Претприемништво“. Преводот на меѓународни академски учебници 

е важен елемент во зголемувањето на квалитетот на високото образование 

воопшто и МУС особено со опремување на студентите со современо знаење во 

економските дисциплини. 

 

8. ЦЕНТАР ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА И KАРИЕРА 

Центарот за студентски прашања и кариера е задолжен да ги подготвува 
недипломираните и дипломираните студенти на Меѓународниот Универзитет во 
Струга да бидат професионални, активни, добри проучувачи за развивање и 
имплементацијана на нивните одлуки за кариерата. Водени од рефлектирана теорија и 
практика, Центарот за студентски прашања и кариера им го олеснува на студентите 
видикот во создавањето кариера, обезбедува човечки и финансиски извори за 
експлорација на нивната постдипломска кариера во постигнувањето на 
професионалните цели на глобалниот пазар на слободната конкуренција. 
 
Сакајќи да бидеме поприсутни пред студентите, поттикнувајќи тие да го посетат нашиот 
центар, нашите активности имаа и висок медиумски одзив, правајќи хроники за 
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новинските агенции, веб-страниците, дневните весници, списанијата и за локалните и 
национални телевизии. 
 
Студентите на МУС секогаш во соодветно време беа информирани за објавувањето на 
стипендиите или организарање на различни манифестации. За ова цел, за да 
бидеме што поточни и попрецизни, електронски се претставени сите апликации 
на Центарот, создавајќи скромна база на податоци на студентите од сите 
факултети на МУС. Исто така, објавите/огласите физички се ставени на сите 
универзитетски објекти, лично од персоналот на Центарот. 
 
Центарот за студентски прашања и кариера ги информираше, во писмена, 
електронска и телефонска форма, сите актуелни студенти, дипломираните 
студенти и кадарот на Унивезитетот за слободните работни места и за конкурсите за 
работна пракса. 
 
Во текот на 2019/2020, Факултетот по информатичка технологија при МУС  има склучено 
договори со повеќе фирми  во Република Северна Македонија каде студентите би можеле 
да ја реализираат праксата: 
 

 ProCredit Bank 

 NLB Tutunska Bankа  

 Комерцијална Банка 

 УниБанка  

 (Како и други Банки  во Р.Северна Македонија и државите од регионот , односно 
од кај се самите студенти). 

 Општините низ Р.Албанија 

 Министерство за Внатрешни Работи на Р.Албанија  

 Министерства на Р.Северна  Македонија 

 Редовни Основни Судови во Р.Северна Македонија 

 Апелациони Судови 

 Општина Струга 

 Компании за Информатичка Технологија и Информатичка активност 
 (Јонгис Компјутери итн)  

 Адвокатски канцеларии (Во Р.Северна Македонија и надворешни адвокатски 
канцеларии) 

 Нотарски Канцеларии  (Во Р.Северна Македонија и надворешни нотарски 
Канцеларии) итн. 
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8.1 КОНТАКТИ/СРЕДБИ СО ЦЕНТРИ ОД ОВАА ПРИРОДА, РАЗЛИЧНИ ФОНДАЦИИ, 

ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ: 

 

 Студентите беа во посета на сесија на состанокот на Советот на општината на град 
Струга.  

 Практична настава во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување 

 Практична настава низ други институции во земјата и странство 

 Хуманитарна акција „Подари и ти“ организирана од страна на студентите од МУС 
со цел да им се помогне на болните и изнемоштени лица во 2019 година и 2020 
година. 
 

8.2 СТУДЕНТИТЕ НА МУС НА СЕЗОНСКА РАБОТА ВО САД 

 
Неколку студенти од М У С , в о  период од четири месеци  ќе престојуваат на 
сезонска работа во Соединетите Американски Држави, преку Програмата 
“WORK & TRAVEL”. 
 

8.3 СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ 

 
Студентите на МУС како активни млади лица веќе неколку години по ред организираат 
настани и актвности во врска со 9-ти Мај (Ден на Европа), и тоа различни спортски 
активности преку Центарот  за Спорт при МУС како што се: 
 
Турнир во Мал Футбал 
Турнир во Одбојка (машки и женски) 
Турнир во Кошарка  
Турнир во Шах 
Турнир во Стрелање  
Трчање - Маратон во трчање низ градот Струга (од центарот на Градот до МУС) итн. 
 
Истовремено сите студенти активно се занимаваат со спортски активности преку Центарот 
за Спорт при МУС, како што е балканскиот натпревар во кик-бокс организиран во 
соработка со Меѓународниот универзитет во Струга и под раководство на инструкторот 
Сотир Настоски кој исто така бил шампион во овој спорт и е инструктор и управува со 
Центарот за Спорт во рамките на Меѓународниот Универзитет во Струга. 
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8.4 СВЕЧЕНО ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДИПЛОМИ НА 12-ТА ГЕНЕРАЦИЈА НА ДИПЛОМЦИ  

 

 На 05.10.2020, среда 12:00 часот, во надворешната просторија на Меѓународниот 
Универзитет во Струга организираше церемонија за свечено доделување на дипломи на 
деветтата генерација на дипломирани студенти 2017-2020. 
 На овој важен настан учествуваа видни личности од Северна Македонија, 
Албанија, Косово, Турција и европските држави вклучувајќи ги: В.Д Ректорот на МУС 
Проф. д-р. Гезим Селими, Деканите на единиците на МУС,  Министерот за Иформатичко 
општество и администрација на Република Северна Македонија Доц.Д-р.Јетон Шаќири,  
пратеникот во Собранието на Р.Албанија и член на Научната Академија на Р.Албанија 
Академик Анастас Анѓели, Претставници на Општина Струга и Подградец, Ректори на  
Универзитети од регионот што МУС соработува низ годините и други поканети 
соработници и пријатели на МУС во процесот на едукација.    

 
 Уште една генерација на дипломирани студенти при МУС се обврзаа да бидат 
амбасадори на МУС посветувајќи им го нивното знаење на општеството користејќи ги 
нивните способности и знаење добиени во текот на нивното студирање. 

 На церемонијата посебно место им се посвети на студентите кои покажаа посебен 
успех и залагање во текот на студиите. Тие добија признание од Меѓународниот 
Универзитет во Струга, кој се заложи за нивно ангажирање од страна на академскиот 
кадар на МУС. 
 
 Церемонијата традиционално заврши со читање на студентска заклетва, 
едногласно од страна на дипломците и фрлање на капите, со што уште една генерација 
студенти на МУС вети дека ќе биде одличен амбасадор на МУС и дека ќе придонесе и ќе и 
служи на заедницата, за развојот на образуванието и благосостојбата на општеството во 
целина, врз основа на знаење, искуство и вештини стекнати во текот на нивните студии.  
Образованието е единствената светлина, тој е катализатор на амбициите и соништата на 
младите. Патот на успехот е долг, но во согласност со принципите на достоинство и 
посветеност, секој чекор кон иднината и кариера се побезбедни. 
 

 

9. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

 Мисијата на Меѓународниот Универзитет во Струга, како приватна 
високообразовна институција во Р. Северна Македонија, е да создава квалитетно 
знаење, најосновниот двигател во рамките на функционирањето на 
современото општество. Својата мисија Универзитетот континуирано ја реализира 
преку својата зацртана стратегија.  
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 Наставно образовната, научната и апликативната дејност на Универзитетот 
се остварува на 4 (четири) факултети, како и на дисперзираните студии во 
Гостивар. Во состав на Универзитетот работи и Институтот за Економски Развој и 
Еколошки Менаџмент, како и  Институтот за Европјанистика и Меѓународна Политика.  

Нашата визија е постојан и сигурен напредок, а во тој контекст, се прават напори 
за воспоставување нов управувачки и организационен систем, кој во наредниот 
период треба се доградува и усовршува, со цел постигнување европски 
стандарди во наставно-образовниот процес. 
 Академскиот и административниот кадар на Меѓународниот Универзитет во Струга 
е силно посветен на остварување на својата приоритетна цел, а тоа е вбројување на 
Меѓународниот Универзитет во Струга во групата на врвни високообразовни институции 
во Југоисточна Европа. Меѓународниот Универзитет во Струга негува пријателски односи 
со студентите, преку интегрирање во една целина на системите на предавање, 
менторство и научно истражување. 
 Меѓународниот Универзитет во Струга е целосно посветен на едукацијата на 
своите студенти, како во делот на додипломските, така и во делот на последипломските и 
докторските студии. МУС е модерна образовна институција која е оплеменета со 
интелектуална и културна разновидност, чија главна цел е помагање на регионалниот 
развој. МУС е место во кое секој студент може да ги реализира своите желби и амбиции 
за напредок и усовршување. 
 Меѓународниот Универзитет во Струга се стреми на своите дипломирани студенти 
да им обезбеди солидна база на знаење, работни навики и вештини, со чија помош ќе 
успеат да постигнат не само свое лично усовршување, туку и унапредување на оштеството 
во кое живеат и работат. 
 

ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА 

Негувајќи ја традицијата организирано и свечено да ги пречекува новите студенти, 
Меѓународниот Универзитет во Струга и оваа година на 5-ти Октомври во Амфитетарот на МУС го 
одржа првиот академски час со новозапишаната генерација студенти 2020/21 година.  
 
 
                В.Д Ректор на МУС 
 
          
          _______________________ 
         Проф. Д-р. Гезим Селими  
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