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ВОВЕД 

Извештајот на ректорот за работата на Меѓународниот Универзитет во Струга (МУС), за периодот 
од 1 октомври 2020 до 30 септември 2021 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 
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.
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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 2020 до 30 септември 2021 година, во рамките на работата на 
органите на Универзитетот, одржани се 4  седници на Ректорската управа, односно една 
седница поналку од претходниот извештаен период, 5 седници на Универзитетскиот сенат, 
односно 2  ( д в е )  седници 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 1 2 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 2020/21 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 2020/2021 согласно конкурсот беше следниот:

I. 
На  Факултетот  за  економски  науки  при  Меѓународниот Универзитет во Струга, во 
академската 2020/21 година студираат:

Во прва година се запишаа вкупно 54  студенти, во втора година 7 и во трета година 19 
студенти. 

На Постдипломските студии на Факултетот  за  економски  науки  при  Меѓународниот 
Универзитет во Струга, во академската 2020/21 година студираат вкупно 44 студенти, а во 
втора година на постдипломси студии  се запишани 2 студенти.

II. На Факултетот за правни науки во учебната 2020/2021 година, во прва година се 
запишаа вкупно 125 студенти, во втора година 19 и во трета година 11 студенти. 

На Постдипломските студии на Факултетот  за  Правни  науки  при  Меѓународниот 
Универзитет во Струга, во прва во академската 2020/21 година се запиша вкупно 93 
студенти, а во втора година на постдипломси студии  не  се запишани студенти.

III.
 Во академската  2020/2021  година  на  Факултетот  за  политички  науки  во прва 
година се запишани  5 студенти, во втора година 2 студенти и во трета година не се 
запишани студенти.  

Во академската  2020/2021  година  на  Факултетот  за  политички  науки на вториот 
циклус   во прва година се  запишани 2 студенти. 

IV. 
Во академската 2020/2021 На Факултетот  за  Информатичка Технологија  при  
Меѓународниот Универзитет во Струга -  Р.  Северна Македонија,  во  прва  година  се 
запишаа  вкупно се запишаа  вкупно 21  студент, во втора година 6 и во трета година 4 
студенти.  

Во академската 2020/2021 На  Факултетот  за  Информатичка Технологија  при  
Меѓународниот Универзитет во Струга -  Р.Северна Македонија, во прва година на втор 
циклус на студии се запишаа  вкупно се запишаа  вкупно  10 студенти.
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Поради светската Пандемија од Корона Вирусот COVID-19, предавањата  се одржаа 
комбинирано и тоа со физичко присуство на студентите и преку платформата Google 
Classroom, а истовремено и испитната сесија се полагаше на два фроми и тоа физички во 
просториите на МУС како и Online, согласно Протоколот за изведување на испити, но во 
невозможност на доаѓањe, истите можеа да се полагаат и онлине (преку платформата 
Google Classroom). 

Одбраните на Магистерските трудови и Докторските дисертации се одбранеа 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.

2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДИСПЕРЗИРАНИТЕ СТУДИИ

Меѓународниот Универзитет во Струга и во академската 2020/2021 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 20220/21 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
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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 2020/21. 
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;

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 2020/2021 година во Конкурсот за 
запишување студенти на прв и втор циклус на студии во студиските програми на МУС за академската 
2020/21 година беше предвидено следниов начон на трансфер на студенти:

На Меѓународниот Универзитет во Струга во академската 2020/2021 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
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• 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

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:

 Програмски координатор на Еразмус + м-р. Армир Зиба во УНС имаше 
неколку средби со претставници на Канцеларијата за меѓународни односи 
на Универзитетот Истинје (Истанбул-Турција).Главниот фокус на средбите 
беше размена на искуства, студиски програми, како и продолжување на 
размената на студенти и кадар во рамките на програмата Еразмус +.Од 
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почетокот на учебната 2021/22 година, студентите можат да аплицираат за 
завршување на пракса (стажирање) во рамките на програмата Еразмус +

 Предавачите на Меѓународниот универзитет во Струга проф.д-р Мерсим 
Максути и Проф.Д-р ШпетимЦами беа дел од панел дебатата После Охрид 
за свеченоста на 20-годишнината од Охридскиот договор, што се одржа во 
градот Струга, активност која го направи билансот на имплементацијата на 
овој договор и очекувањата за следните години, заедно со Заменик 
Премиерор на Владата на Р.С.Македонија , г-дин Артан Груби, Министер г-
дин Јетон Шаќири, Министер Крешник Бектеши, градоначалник г-дин Рамиз 
Мерко, градоначалник на Кичево г. Фатмир Дехари итн.

 На 30 Мај 2021 година, во емисијата 60 минути на ТВ СОТ7 гостин беше 
Претседателот на Управниот одбор на Меѓународниот универзитет во 
Струга проф.д-р Армен Кадриу и ректорот на Универзитетот Фан С.Ноли во 
Корча проф. д-р. Dhimitri Bello, каде што ќе се разговара за „Предизвиците 
на образованието и разликата меѓу Европа и Балканот“. 

 На 1-ви Март 2021 година, Дашмир Насуфи синоќа беше поканет во 
емисијата „60 минути“ на телевизијата СОТ7 каде зборуваше на тема 
„Универзитетот во пандемични услови“. Тој во меѓувреме ја претстави 
стратегијата што ја следеше Меѓународниот универзитет во Струга, во 
периодот на изолација од Ковид-19, како брза иновација во управувањето 
со академската програма во исклучителни услови.

 Претседателот на УО на Меѓународниот универзитет во Струга, проф. д-р 
Армен Кадриу, ќе го претставува УНС на „Академскиот форум на 
Универзитетот Оксфорд“, кој годинава ќе се одржи онлајн поради 
пандемијата Ковид-19. Датумот за одржување на овој форум е 19 март 2021 
година.

 На 23 Декември 2021 година, Потпишување на договори за грант за 
мобилност во високото образование од Еразмус + програмата. Денес 
претставниците на Меѓународниот универзитет во Струга, односно 
Генералниот секретар Доц. Д-р Гузимтар Рушани и Координаторот на 
Европската програма за мобилност „Еразмус +“ M-р. Армир Зиба, учествуваа 
на конференцијата на тема „Комуникација со новите генерации“ 
организирана од Националната агенција за европска мобилност на 
Република Северна Македонија каде учесници беа претставници на сите 
универзитети во Република Северна Македонија кои ја спроведуваат 
програмата „Еразмус +“. Во истиот настан, беше потпишан договорот за 
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грант и мобилност во високото образование од програмата „Еразмус +“, кој 
беше потпишан од координаторот М-р. Армир Зиба. МУС останува посветен 
на спроведување на европски програми со цел зголемување на квалитетот 
на високото образование.

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;

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.);
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 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 2020/2021 година на своите седници донесе одлуки за 
издавање на следните 3 учебници:

1. „Банкарски маркетинг“ од авторите Проф. д-р Армен Кадриу, Доц. д-р Назмије 
Мерко Забзун и Доц. д-р Ељтон Муса

2. „Методи на научно истражување“ од авторот Проф. д-р Албано Жапај

3.„Менаџирање со кризи“ од авторот Доц. д-р Дашмир Насуфи 

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.

3.1 Научна Конференција "Scientific Challenges for Sustainable Development"

На 02.07.2021 се одржа осмата научна конференција „Научни предизвици за одржлив 
развој“ која како и обично беше организирана во меѓуинституционална соработка со 
Универзитетот „Исмаил Ќемали“ -Валона и Универзитетот „Александар Џувани“ -Елбасан.
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Треба да се напомене дека оваа година, поради пандемиската состојба во која се 
наоѓаме, конференцијата се одржа без физичко присуство, преку Онлајн платформата 
ZOOM .

Гости на конференцијата беа професори, академици, претставници на локалната и 
централната власт, како и студенти на МУС.

Меѓу главните гости беа Ректорот на Универзитетот „Александар Џуувани“ - Елбасан, 
Проф. Д-р Скендер Топи, Ректорот на Универзитетот Исмаил Ќемали-Валона, Проф. Д-р 
Роланд Зизи, Градоначалникот на Струга Д-р Рамиз Мерко, Министерот за Информатичко 
општество и Администрација Доц. Д-р Јетон Шаќири, Универзитетскиот професор на 
Економскиот факултет при МУС, Доктор Хонорис Кауза Билјана Цигловска, за жал 
отсуствуваше Ректорот на Меѓународниот Универзитет во Струга, Проф. Д-р Башким Рама 
кој не беше присутен на оваа конференција поради здравствени причини.Почетниот говор 
го одржа Проректорот за образование при МУС Проф. Д-р Гзим Селими кој ги поздрави 
учесниците и во рамките на својот говор официјално ја отвори 8-та научна конференција.

Модератор на конференцијата беше Генералниот секретар на МУС Доц. д-р Гузимтар 
Рушани, кој по говорот на Проректорот проф. Д-р Гзим Селими, им го отстапи говорот на 
почесните гости на конференцијата односно на Ректорот на Универзитетот „Александар 
Џувани“ -Елбасан, Проф. Д-р Скендер Топи, Ректорот на Универзитетот „Исмаил Ќемали-
Валона“, Проф. Д-р Роланд Зизи, Министерот за Информатичко општество и 
Администрација на Република Северна Македонија Доц.Д-р Јетон Шаќири, и 
Универзитетскиот професор на Економски факултет при МУС Доктор Хонорис Кауза 
Билјана Цигловска.

Понатаму, Координаторот на конференцијата М-р Армир Зиба им даде дополнителни 
информации на панелистите кои продолжија кон панелите за да ги презентираат своите 
научни трудови.

На сите учесници по презентацијата на научни трудови им беа доделени сертификати.

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/2021/09/BookofProceedingsComplete.pdf

3.2 Меѓународно научно списание "The Heritage"

Меѓународниот Универзитет и во академската 2020/2021 година, продолжи со 
објавување на научните трудови од стотици автори од Северна Македонија и регионот, 
преку наулното списание "The Heritage". 
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 Во периодот 2020/2021 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 број 24.

Листа на трудовите од бројот 24 се:

1. ADVANTAGES AND DISATVANTAGES OF PRACTICAL IMPLEMENTATION OF JUDICIAL REPRIMAND IN 
THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA MSc. Abidin TRENA

2. GATISHMËRIA E MËSIMDHËNËSVE PËR ZBATIMIN E MËSIMIT ONLINE PhD Cand. Agim BUJARI

3. SELF-DETERMINATION AS A SELECTIVE PRINCIPLE OF DEMOCRACY Artan Grubi

4. FAMILY INFLUENCE ON HIGH SCHOOL STUDENTS’ BEHAVIOR PhD Cand. Avdyl KASTRATI

5. THE APPLICATION OF BIG DATA: REAL CASE H1N1 FLU VIRUS, COVID-19 AND UPS MSc. Rezarta 
ZHAKU HANI ,  MSc. Patriot RIKA

6. GJYKATA SPECIALE PËR KOSOVË MES KREDIBILITETIT DHE ANATEMIMIT PhD Cand. Ibrahim CEKA

7. RHETORIC IN THE MIDDLE AGES PhD Cand. Anita DAUTI , PhD Cand. Robert DAUTI

8. SOCIAL NETWORKING SITES IMPACT NATIVE LANGUAGE STANDARDS Lect. Rezarta MERKO , Lect. 
Reis KERIM

9. KUPTIMI, RËNDËSIA DHE PËRKUFIZIMI I TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR, APLIKIMI I TIJ NË KOSOVË 
Dr. Sc. Basri SADRIU,  MSc. Mirsad SADRIU

10. IMAZHI NDËRKOMBËTAR I GREQISË DHE MAQEDONISË TË VERIUT PARA MARRËVESHJES TË 
PRESPËS DHE MARRËDHËNIET BILATERALE MES TYRE Dr. Sc. Senada LAÇKA

11. KONSULENCA LIGJORE DHE SHËRBIMET E AVOKATISË Sheremet Hebib LIVOREKA

12. ZHVILLIMI DHE PLANIFIKIMI I MENAXHIMIT TË RESURSEVE NJERËZORE NË SEKTORIN BANKAR MSc. 
Semra BUJARI , MSc. Reazarta MAMUDI

13. UJI VIRTUAL DHE RËNDËSIA E RISHIKIMIT TË MARRËVESHJES SHQIPËRI-MAQEDONI E VERIUT PËR 
UJRAT E LUMIT RADIKA Dr. Sc. Albana JEMINAJ
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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. 

За добивање на што појасна слика во врска со целокупното работење на МУС во 
извештајниот период, потребен е целосен увид во завршната сметка за 2020 година, 
посебно кога станува збор за приливот и одливот на финансиски средства од сопствени 
извори во врска со Нето приходите, кои за 2020 година изнесуваат 12.110.070 денари. 1

Што се однесува до плати и надоместоци за вработените на Меѓународниот 
Универзитет во Струга, тие расходи за 2020 година изнесуваат 8.609.245 денари (нето). 2

Што се однесува до суровини и други материјали направени следните расходи за 
2020 година во износ од  2.637.888 денари. 3

За услуги со карактер на материјални трошоци за 2020 година се во износ од  
3.022.162 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.

1Внесен е финансискиот податок за нето приходи од почетокот на 2020 година (01.јануари 2020 
год)  до крајот на 2020 година (31.Декември 2020 год). Податок за целокупниот нето приход за 
2021 година, ќе биде наведен во Извештајот на Ректорот за академската 2021/2022 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 
2020 година (01.јануари 2020 год)  до крајот на 2020 година (31.Декември 2020 год). За 
целокупните податоци за плати и надоместоци за 2021 година, ќе биде наведено во Извештајот 
на Ректорот за академската 2021/2022 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 2020 година (01.јануари 2020 год)  до крајот на 2020 година (31.Декември 2020 год). 
За целокупните расходи трошоци за суровини и други материјали за 2021 година, ќе биде 
наведено во Извештајот на Ректорот за академската 2021/2022 година, бидејќи академската 
година не се сопфаѓа со календарската година
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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:

1. Eastern Mediterranean University
2. Nova Univerza
3. Kolegji Universitar Reald
4. Kolegji Pjeter Budi
5. PAN- European University Apeiron
6. STEKOM University
7. Istinye University
8. Eastern Mediterranean University, North Cyprus
9. Universitat Jaume

7.2 МУС дел од ЕУА (Европска асоцијација на Универзитети)
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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;

➢ 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+
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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.

МУС ја доби  Повелбата од „Еразмус +“ програмата за академските 2021-2027 година. 
Ова е оценка за успешната работа на Канцеларијата за меѓународни односи во примената 
на програмата Еразмус + , со Ref.Ares (2021)1526389-27/02/2021

Пристапот до различни фондови на ЕУ е главната цел на МУС да им обезбеди на 
студентите поквалитетно искуство и образование.

Вреди да се напомене дека во рамките на програмата Еразмус +, покрај студентска 
размена, академски и административен кадар, од оваа година ќе има и студентска 
размена во однос на нивната обука.

7.4 Мобилност и активности на студентите

 Енада Хасанај, студентка на Правниот факултет при УНС, ќе биде дел од програмата 
„Размена“ (Студентска размена) помеѓу Меѓународниот универзитет во Струга и 
„Универсидадата Фернандо Песоа“ во Порто-Португалија.Предметната размена е 
дел од европската програма „Еразмус +“ и Договорот за соработка меѓу двата 
универзитета. Енада ќе има можност да има корист од ова искуство како што имаат 
значителен број наши студенти кои се дел од програмата „Еразмус +“.

 На 28.05.2021 година,  се одржа официјална средба помеѓу Студентскиот сојуз при 
МУС и општина Берат, каде поради актуелната состојба со пандемијата се одржа 
средба меѓу партиите на онлајн платформата ЗООМ. Примарната цел на оваа 
официјална средба беше да се постигне соработка помеѓу Студентскиот сојуз при 
УНС и општина Берат за меѓусебна соработка во заедничката активност планирана 
за студентска и професионална пракса. 

 На 25 Мај 2021 година во просториите на МУС се одржа практичната обука од 
страна на студентите од втора и трета година по Форензичко и детективско 
менаџмент во рамки на предметот Детективски менаџмент кој се состои во 
реализација на „Управување и истрага на кривично дело“. Карактеристика на 
импровизираното кривично дело било „Убиство од слаби побуди“. Учениците ги 
демонстрираа своите истражувачки и менаџерски способности за да се овозможи 
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пронаоѓање на сторителот на кривичното дело кое води до целосно расветлување 
на настанот. Учениците беа набљудувани и координирани од д-р Дашмир Насуфи и 
асс.Албина Бериша. По успешното завршување на истрагата, учениците-учесници 
беа оценувани со сертификати. Нашата цел е секогаш да го спроведеме во пракса 
стекнатото знаење.

 (19 Мај 2021) „Кажете НЕ на секаков вид насилство врз жените. Студентите на МУС 
денеска реагираа со пораки за подигање на свеста за неодамнешните настани што 
се случија во Република Албанија и Република Косово, каде што жените се 
сексуално злоставувани. Студентите секогаш ја изразувале својата поддршка. Наша 
цел е секогаш да му даваме поддршка на секое лице кое се чувствува навредено 
или загрозено. Ние ќе бидеме вашиот глас.

 НА 10.05.2021 година од групата IUS-Vision започна „Европската недела“ која ќе 
трае до 12.05.2021 година, ова е студентска организација која се состои од 
различни активности, која е именувана како „Растеме заедно низ предизвици и 
успеси“

 (среда 12.05.2021) Продолжија активностите организирани од групата IUS-Vision по 
повод Европската недела, согласно агендата за Денот на Европа 2021 година.

 На 7-ми Мај 2021 се одржа Петтата студентска конференција. Како тема на 
разговор беше едно од најактуелните прашања, имено, „Образованието за време 
на Ковид-19 и пошироко“, а англискиот беше официјален јазик на конференцијата.

 На 31.03.2021 година (среда), во рамките на Календарот на активности од групата 
IUS-Vision, во просториите на Меѓународниот универзитет во Струга, се 
реализираше активноста „Кафе со личност“ на која поканетиот лик за време на 
оваа средба беше Градоначалникот на Струга Др. Рамиз Мерко.

 Во рамките на Календарот на активности, групата IUS-Vision при Меѓународниот 
универзитет во Струга организираше натпревар со есеи, проза, поезија и 
фотографии со специфична тема „Мојот град“. Конкурсот беше објавен отворен на 
28 март 2021 година, а заврши на 31 март 2021 година, давајќи им на студентите 
рок од 4 дена да ги достават своите трудови на адресата на библиотеката на МУС 
(library@eust.edu). mk). Првото место за фотографија со тема „Мојот град“ го освои 
студентката Османие Далипи од прва година, студент на Правниот факултет, 
Правен факултет. Првото место за поезија со тема „Мојот град“ го освои 
студентката Николета Корда од прва година, Правен факултет, насока 
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Криминалистика и детектив. Првото место за проза со тема „Мојот град“ го освои 
студентката Јона Николли од прва година, Правен факултет, насока 
Криминалистика и детектив. Додека првото место за есеј го освои студентката 
Илда Менкши од трета година, Економски факултет, маркетинг и финансиски 
менаџмент.

 На 25.03.2021 година (четврток), во просториите на Меѓународниот универзитет во 
Струга се одржа активноста „Читател на месецот“ за месец март, во рамките на 
Календарот на активности од групата IUS-Vision, со почитување на мерките и 
протоколот AntiCovid и ограниченото учество.

 На 19 Март 2021 во рамки на Календарот на активности од групата IUS-Vision, во 
просториите на Меѓународниот универзитет во Струга се реализираше активноста 
„Кафе со личност“, каде поканет лик на оваа средба беше министерот за 
информатичко општество и Административна д-р Јетон Шаќири.

 На 16 март 2021 година,  Студентите од прва година на Факултетот за економски 
науки, денеска ги посетија просториите на општина Струга. Целта на оваа посета 
беше запознавање со овогодинешните план-проекти, управување со фондови во 
време на пандемија, тековни проекти, прибирање финансиски средства а исто така 
беа поставени прашања од страна на студентите за некои прашања кои се во нивен 
интерес.

 На 29 јануари 2021 година, Осум студенти на Меѓународниот универзитет во Струга 
учествуваа на Меѓународната студентска конференција на тема: „Проблеми, 
предизвици и иновации на економскиот раст и подобрување на благосостојбата во 
Албанија, ISC III“.Учениците Ера Вавла, Клеѓа Љоши, Клевис Хоџа, Мевлур Алиу, 
Илва Капо, Суела Капо и Зимриша Купа ги бранеа своите трудови и научно-
истражувачки.На крајот од истата им беа доделени сертификати за учество.

 На 19.02.2021 година се одржа Обука со студенти на МУС на тема „Сајбер 
криминал“. Обучувачи на оваа активност беа доц. Др. Дашмир Насуфи и м-р 
Фатлум Баута, кои се претставија на тема: „Криминалното постапување со 
компјутерскиот криминал“ и „Сајбер криминалот Предизвикот на денешното 
општество“. Активноста се одвиваше онлајн повеќе од два часа, каде што 
учествуваа околу 30 студенти од различни факултети.

 На 29 јануари 2021 година, Како дел од календарот на активности на 
Меѓународниот универзитет во Струга, на онлајн платформата ЗООМ се одржа 
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обука на тема „Човековите права и нивната еволуција во модерните времиња“. На 
оваа обука која траеше околу 120 минути, учесници беа околу 50 студенти од сите 
четири факултети при МУС.

 Со наближувањето на крајот на годината, студентите од трета година во рамките 
на предметот „Граѓанско општество и невладини организации“ под раководство на 
асс.Албина Бериша организираа различни активности со цел да се соберат 
средства за помош на некои сиромашни семејства во градот Струга. Проектот беше 
финализиран со набавка на лаптоп за да биде поблиску до децата кои учат онлајн 
и поседувањето на потребните алатки го олеснува овој процес, купување лекови, 
купување фрижидер и храна за семејствата кои имаат потреба како и подготовка 
на празнични пакети за децата со попреченост во близина на центарот Порака 
Нова.

 На ден 18.12.2020 година (петок) во рамките на Календарот на активности од 
групата IUS Vision, во просториите на Меѓународниот универзитет во Струга се 
реализираше активноста „Кафе со личност“, каде што станува збор за гостин 
раководителот на Н.П. Водовод и канализација и Асс Дашмир Насуфи

 На 17.12.2020 година (четврток) во просториите на Меѓународниот универзитет во 
Струга се реализираше промоцијата на Студентскиот магазин - „Интернационален 
студент“ број 5, кој доаѓа како продолжение на активностите на Студентскиот сојуз. 
Промоцијата на списанието се одржа во Конференциската сала со почеток од 14:15 
до 14:40 часот каде што учествуваа околу 20 студенти и строго беа почитувани 
правилата и протоколот Анти Ковид.

 Во рамките на Календарот на активности од групата IUS-Vision, на 17.12.2020 
година (четврток), со почеток од 13:30 до 14:15 часот во просториите на 
Меѓународниот универзитет во Струга, се одржа активноста „Клип за подигање на 
свеста“. реализирано „Во согласност со правилата и протоколот за Анти Ковид.

 На 16 декември 2020 година, во новиот амфитеатар на МУС, од страна на 
студентите од трета година на Правниот факултет, согласно Наставната програма 
на предметот „Право за кривична постапка, ја спроведе импровизираната седница 
„Тепање со последици смрт“.

 На 11.12.2020 година, во просториите на Меѓународниот универзитет во Струга се 
одржа активноста „Читател на месецот“ за месец ноември, во рамките на 
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Календарот на активности на групата IUS-Vision, очигледно почитувајќи ги мерките 
и протоколот за борба против Ковид. и со ограничено учество.

 На 07.12.2020 година беше спроведена хуманитарна акција за дарување крв од 
страна на студенти и членови на персоналот на Меѓународниот универзитет во 
Струга во соработка со Трансфузиолошкото одделение при Општата болница во 
Струга.

 Студентите на Економскиот факултет и Факултетот за информатичка технологија во 
рамките на предметот Граѓанско општество и невладини организации ја создадоа 
непрофитната организација „Реј на надежта“.

 На 5-ти декември 2020 година Организацијата преку хуманитарен натпревар 
одржан пред неколку дена успеа да собере средства за донирање на лаптоп 
Леново и прехранбени производи на едно струшко семејство.

 На 19.11.2020 година во рамките на Календарот на активности од групата IUS-
VISION се одржа церемонијата на доделување сертификати, за студентите кои 
учествуваа на обуката спроведена на онлајн платформата ZOOM, на 13.11.2020 
година (четврток), со тема „Уметноста на јавно говорење“ со д-р (канд.) обучувачи 
Доријан Лека, г. Сара Ковачи и дипл. Арманд Брахо.

 Во рамките на меѓусебната соработка помеѓу Центарот „Албански потрошувач“ и 
Меѓународниот универзитет во Струга, членот на IUS Vision, студентот Клевис Баме 
учествуваше на тридневна обука одржана во градот Корча на тема „Локален 
потрошувач“.

 На 13.11.2020 година во рамките на Календарот на активности од групата IUS-
VISION, со почеток од 14:00 часот, на платформата ZOOM се реализира онлајн 
Work-Shop со тема „Уметноста на јавно говорење“

 Во рамките на подигањето на свеста за ракот на дојката и за да се покаже 
поддршка во оваа битка, средствата собрани од оваа иницијатива отидоа за помош 
на госпоѓа од градот Струга. Посакувајќи брзо закрепнување, студентите и 
персоналот на МУС се секогаш подготвени да помогнат.

 На 06.11.2020 година во просториите на Меѓународниот универзитет во Струга, во 
рамките на активностите на IUS-VISION се одржа играта „Мафија“ согласно 
правилата и протоколот Анти Ковид.
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 На 06.11.2020 година , Во рамките на предметот „Граѓанско општество и невладини 
организации“ студентите од трета година на Економскиот и ИТ факултет 
организираа хуманитарен натпревар. Целта на оваа иницијатива беше да се 
соберат средства кои ќе бидат наменети за помош на некои семејства на кои им е 
потребна помош. Настанот заврши со сертификати за победникот од трета година 
на тимот „Криминалистика и детективи“.

 На 04.11.2020 година во просториите на Меѓународниот универзитет во Струга се 
одржа активноста „Читател на месецот“ во рамки на активностите од IUS-VISION

 IUS VISION на Меѓународниот универзитет во Струга, организираше проекција на 
филм за Ноќта на вештерките и низа други активности, почитувајќи ги протоколите 
за борба против Ковид. Меѓу различните активности, дел од студентите на УНС го 
прославија Ноќта на вештерките. Прославата продолжи до доцните вечерни 
часови, под надзор и под антиковид-мерки.

 На 29 октомври 2020 година се одржа Активноста за Антологија на современа 
поезија се реализираше во рамките на предметот „Академско пишување“ со д-
р.Канд предавач. Доријан Лека. На оваа активност присуствуваа околу 50 ученици 
кои дискутираа и интерпретираа различни песни напишани од нив, или песни од 
познати писатели. Активноста се одвиваше надвор од Меѓународниот универзитет 
во Струга, согласно Антиковид протоколот. Неговата реализација доаѓа во рамките 
на „Календарот на активности“ планиран од групата на „IUS VISION“.

 Меѓународниот универзитет во Струга организираше низа активности за „28 
Октомври Меѓународниот ден на библиотеката“. Специјални јавни гости во 
активноста на овој ден беа двајца јавни личности од областа на творештвото, 
Фатјон Кадилари, писател од Град Корча и Зимриша Купа, млад писател од Струга.

 НА 24 Октомври 2020 година, 40-тина студенти на Меѓународниот универзитет во 
Струга, учествуваа на Work Shop организиран онлајн, во рамките на Меѓународниот 
ден „Без хартија“, со тема: „Зајакнување на клиентите“.Оваа обука ја спроведе 
Центарот „Албански потрошувач“ во соработка со МУС, при што во текот на истата 
студентите се запознаа со важноста на правата на потрошувачите и остварувањето 
на овие права.Директорката на овој Центар проф. д-р Ерсида Телити се осврна на 
оваа обука околу 60 минути, запознавајќи ги студентите со модулот посветен на 
„Потрошувачот“.На крајот од работилницата, на студентите учесници им се 
доделуваат сертификати.
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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. 

 Признавање на диплома на МУС во Швајцарија.Во продолжение го објавуваме 
признанието на диплома на студентот Ергин Матјани, кој беше признат од 
швајцарскиот ENIC-NARIC. На студентот Ергин Матјани му беше доделена диплома 
на Економскиот факултет (диплома 180 ЕКТС).

 Докторантот на Меѓународниот универзитет во Струга г-ѓа Даниела Лика ни го 
испрати уверението за признавање на стекнатата квалификација од трет циклус на 
студии. Г-ѓа Даниела Лика е наградена со диплома од Министерството за 
образование, спорт и млади на Република Албанија, каде што се стекнала со 
научен степен „Доктор на економски науки“.

7.6 Посета на надворешни делегации во МУС

 Матурантите од УраВајгуроре од Албанија го посетија Меѓународниот универзитет 
во Струга на 21 Јули 2021 година. Тие беа запознаени со капацитетите, условите и 
можностите што ги нудат МУС и градот Струга за студентите.

 Генералниот конзул на Република Косово во Струга г-дин Агим Красниќи во 
официјална посета на Меѓународниот универзитет во Струга  на 29.06.2021 година.  
Имавме чест и задоволство да го пречекаме Генералниот конзул на Република 
Косово во Струга г-дин Агим Красниќи на Меѓународниот универзитет во Струга. 
Дел од академскиот и административниот кадар на МУС,  разговараше за 
можноста за соработка во областа на образованието, каде што секако покрај 
студенти од Албанија, Црна Гора и сл., на МУС студираат и студенти од  Р.Косово. 
Почитуваниот конзул г-дин Агим Красниќи во следниот разговор ја упати својата 
отворена покана до целиот академски и административен кадар на МУС, како и до 
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студентите на МУС, а особено оние на Факултетот за политички науки, да го посетат 
Генералниот конзулат на Косово во Струга, со цел да се создадат нови патишта на 
соработка.На крајот на средбата, симболично беа разменети подароци, при што 
МУС на почесниот конзул му додели научна публикација на Меѓународниот 
универзитет во Струга.Слични средби меѓу претставниците на МУС и Генералниот 
конзулат на Косово во Струга ќе има и во блиска иднина.

 (04.05.2021 г.) Генералниот секретар на Меѓународниот универзитет во Струга, д-р 
Гузимтар Рушани и проректорот на Универзитетскиот колеџ „РЕАЛД“, д-р Мизафер 
Елези, успешно го потпишаа договорот за соработка помеѓу двете институции, каде 
присутни на овој настан беа и д-р Назмије Мерко Забзун и д-р Албано Жапај. На 
средбата, која се одржа во просториите на МУС, страните разговараа за 
можностите за соработка во заеднички проекти, размена на академски кадар и 
студенти, научно-истражувачка, културна размена и други начини на соработка за 
натамошно зајакнување на врската меѓу двете институции. Во рамките на оваа 
соработка се предвидени можности за практикантска работа во соодветните земји 
за кадарот и студентите на двата универзитета.

 На 02.04.2021 година (петок) во рамките на Календарот на активности од групата 
IUS-Vision се реализираше Work Shop со тема „Истражувачко новинарство во 
областа на правдата“. Специјален гостин на оваа обука беше истражувачкиот 
новинар од Република Албанија, г-дин Артан Хоџа, од каде интересот на 
учениците-учеснички беше доста голем.

 Јавната расправа на тема „Попис на населението во Република Северна 
Македонија (1-21.04.2021)“ се одржа денеска во просториите на УНС. Со истакнати 
личности од областа на политиката, академската и бизнисот како што се: Г-ѓа 
Арбана Пашоли, д-р Рамиз Мерко, Илми Селами, Менди Ќура, Проф. Мерсим 
Максути, Проф. Сејфула Османи, Доц.д-р Ружди Матоши, Проф.д-р.Шпетим Цами, 
Проф.д-р Мирела Карабина, како и студентите Суела Капо и Мевлур Алиу, 
разговараа за предизвиците на оваа важна мисија и резултатите кои се очекува да 
се постигнат по завршувањето на пописот.Други теми на разговор беа критичните 
моменти и пописниот период 1-21 Април 2021 година, придобивките од 
спроведувањето на пописот на населението и доверливоста, влијанието на пописот 
врз меѓуетничките односи во РМВ.На крајот се разговараше за околностите во кои 
се наоѓаме од ситуацијата со пандемијата и како тоа ќе влијае на процесот на 
регистрација.Преку оваа јавна дебата се надеваме дека помогнавме да се зголеми 
нивото на комуникација и влијанието врз кредибилитетот на овој процес.
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 На 30.11.2020 година, на Меѓународниот универзитет во Струга, се одржа состанок 
од страна на Претседателот на Одборот проф. Др. Армен Кадриу и 
институционалниот координатор на програмата Еразмус + на м-р МУС. Армир Зиба 
со претставници на Националната агенција за европски образовни програми и 
мобилност.

 На 26 ноември 2020 година во просториите на Меѓународниот универзитет во 
Струга се одржа активноста „Кафе со личност“ каде специјален гостин за овој ден 
беше инженерот, активистот, екологистот и познатиот професор Сазан Гури, кој 
околу еден час водеше дискусија со членови на IUS VISION, за различните прашања 
за кои лобира. Од друга страна, студентите се поблиску запознаени со дејноста на 
проф. Гури веќе неколку години.

 На 21 октомври 2020 година, Гостин на Меѓународниот универзитет во Струга беше 
д-р Татјана Ганенкова од Универзитетот Адам Мицкевич од Познан (Полска), која е 
доктор на филолошки науки. Д-р Татјана одлично ги познава албанскиот и 
македонскиот јазик, а пред студентите на УНС ги презентираше резултатите од 
некои научни истражувања поврзани со лингвистиката, односно за 
карактеристиките на дијалектите на албанскиот јазик во Струшкиот регион.

 На 20 октомври 2020 година, Меѓународниот универзитет во Струга како 
специјален гостин го прими големиот мајстор г-дин Чун Лајчи. Познатиот актер и 
писател ширум Албанија разменил дискусија со студенти на МУС, каде им ги 
претставил своите книжевни дела. Личности од светот на уметноста и културата 
како Чун Лајчи се пријатели на Меѓународниот универзитет во Струга и 
инспиративни примери за студентите

 На 09 октомври 2020 година, Претседателката на Педагошкиот совет на ИСАГ-ЕБС, 
Ана Пинто Борхес и соработникот од финансискиот оддел Др. Даниела Роча, во 
рамките на програмата Еразмус + беше во посета на УНС. Тие вчера имаа можност 
да се сретнат со програмските координатори за меѓународни односи и Еразмус + 
на Универзитетот

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 
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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 
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 2020/2021, 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) 
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 Адвокатски канцеларии (Во Р.Северна Македонија и надворешни адвокатски 
канцеларии)

 Нотарски Канцеларии  (Во Р.Северна Македонија и надворешни нотарски 
Канцеларии) итн.

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 2020 година и 2021 
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 
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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.

8.4 СВЕЧЕНО ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДИПЛОМИ НА 12-ТА ГЕНЕРАЦИЈА НА ДИПЛОМЦИ 

На 04.10.2021, понеделник 12:00 часот, во надворешната просторија на 
Меѓународниот Универзитет во Струга организираше церемонија за свечено доделување 
на дипломи на тринаесетата генерација на дипломирани студенти 2018-2021.

На овој важен настан учествуваа видни личности од Северна Македонија, 
Албанија, Косово, Турција и европските држави вклучувајќи ги: Ректорот на МУС 
Проф.др.Сејфула Османи, 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, Градоначачникот на Општина Струга Д-р.Рамис Мерко, 
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.



33

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. 

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 2021/2022 ГОДИНА

Негувајќи ја традицијата организирано и свечено да ги пречекува новите студенти, 
Меѓународниот Универзитет во Струга и оваа година на 4-ти Октомври во Амфитетарот на МУС го 
одржа првиот академски час со новозапишаната генерација студенти 2021/22 година. 

         Ректор на МУС

 
 ________________________

Проф. Д-р. Сејфула Османи


