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1. ВОВЕД 

ВОВЕД 
 

Охрабрени од поддршката на многу домашни и странски институции, но и со чиста визија и мисија,продолживме да 

чекориме без оглед на сите тешкотии. Добивме поддршка од Британскиот Универзитет „Kensington College of Business, потоа 

од познатата и призната консултантска групација Hy Grade, од испитниот центар European Business Competence Licence 

(EBCL), од British Business Group,чија задача е разбирањето на специфичните индустриски стандарди, од големо значење за 

нас беше и поддршката од Универзитетот „American Heritage University“ и од Лондонскиот Колеџ „London City College „. 

Поддршка на нашиот Универзитет дадоа и голем број амбасадори, еминентни личности и институции,кои го посетија нашиот 

кампус , за што сме им  многу благодарни. 

Во академската 2007/ 2008 година започнавме како ЕУРО-Колеџ со три Факултети:  Во текот на 2008 година од страна на 

Министерството за Образование и Наука на Р.М добивме акредитација за два нови Институти, Институт за Европијанистика 

и Меѓународна Политика и Институт за Економски Развој и Еколошки Менаџмент што беше и причина за промена на името 

во „Меѓународен Универзитет во Струга“. 

 Од месец Март 2009 функционираме како Меѓународен Универзитет во Струга со 5 единици во рамките на истиот.  

 

Академскиот и административниот персонал, како и студентите на Меѓународниот Универзитет во Струга се 

задолжени за успешно остварување на целите и сврстување на Меѓународниот Универзитет во Струга во групата на врвни 

високо образовни институции на Југо – источна Европа. Меѓународниот Универзитет во Струга ќе настојува да негува 

пријателски однос со студентите, интегрирајќи ги во една целина системите на предавање, менторство и научно 

истражување. 

Меѓународниот Универзитет во Струга целосно ќе се посвети на образованието на своите студенти како во делот на 

додипломските така и во делот на последипломските студии. Меѓународниот Универзитет во Струга е модерна образовна 

институција која е оплеменета со интелектуална и културна разновидност чија главна цел е помагање на регионалниот развој 

тоа еместо во кое секој еден студент ќе успее да ги реализира своите желби и амбициите за напредок и усовршување. 

 

Меѓународниот Универзитет во Струга ќе се стреми на своите дипломирани студенти да им обезбеди  солидна база на 

знаење, работни навики и вештини со кои ќе успеат да постигнат не само свое лично усовршување, туку и унапредување на 

оштеството во кое живеат и работат. 

Меѓународниот Универзитет во Струга е висококвалитетен универзитет кој целосно е посветен на едукацијата и успехот на 

своите студенти. Меѓународниот Универзитет во Струга преку своите додипломски и последипломски студии во областа на 

маркетингот и финасискиот менаџмент, дипломатијата и меѓународните односи, информатичките технологии, правните 



науки, англискиот јазик и комуникациски науки, нуди можност за стимулирање на интелектуалната љубопитност, 

рационалното расудување и запознавање со широк спектар на научни дисциплини и професионалниобласти. 

Меѓународниот Универзитет во Струга ја има таа можност да работи и да им помага на студентите користејќи креативни 

стратегии, со употреба на последните достигнувања во технологијата, користење на нови методи во наставата и 

практикување на теоретското знаење во секојдневниот живот. Нашите студенти се пример за мултиетничко егзистирање и 

работење, пример за тоа како да се поврзат различни култури и како истите да се негуваат и почитуваат. 

Меѓународниот Универзитет во Струга е обврзан на глобален напредок, просперитет, диверзификација, општествена 

одговорност и локално делување. Неговото работетење е насочено кон креирање на амбиент во кој студентите и кадарот ќе 

можат да ги развиваат и усовршуваат своите интелектуални и професионални таленти и способности без ограничување. 

Овој извештај содржи внатрешна самоевалуација, односно оценување на работата на Меѓународниот Универзитет во 

Струга и единиците,сентатот, наставно-научниот и стручниот кадар и неговите студиски програми за периодот од 2013 до 

2016 година. 

Во самоевалуацијата учествуваше комисија која со одлука на Сенатот на Меѓународниот Универзитет во Струга број 02-

168/2  е формирана на 21.06.2012 година. Комисијата ја сочинуваа:  д-р Алчи Начелари - претседател,  д-р Билјана Цигловска 

- член, д-р Али Муслиу - член, д-р Марко Бело - член, д-р Луан Хајдарага - член и д-р Башким Рама додека од студентите 

избрани беа студент Елвиса Мура, Берта Јанеска и Фортуна Муртиши - членови. 

За потребите на самоевалуацијата се земени предвид согледувањата на наставниците, соработниците, стручниот кадар и 

другите вработени на Универзитетот. Освен тоа беше спроведена и анкета на студентите, за да се утврди и нивното мислење 

во врска со спроведувањето на наставата, видот на наставните содржини и начинот на нивното презентирање, односот на 

наставниците и соработниците кон студентите, начинот на спроведување на испитите и колоквиумите и формирањето на 

оценката. 

Комисијата се состана повеќе пати, а се со цел да се направи Извештај кој ќе ја отслика вистинската состојба. 

2. МИСИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ  

Меѓународниот Универзитет во Струга е висококвалитетен универзитет кој целосно е посветен на едукацијата и успехот на 

своите студенти. Меѓународниот Универзитет во Струга преку своите додипломски и последипломски студии во областа на 

маркетингот и финасискиот менаџмент, дипломатијата и меѓународните односи, информатичките технологии, правните науки, 

англискиот јазик и комуникациски науки, нуди можност за стимулирање на интелектуалната љубопитност, рационалното расудување и 

запознавање со широк спектар на научни дисциплини и професионалниобласти. 



Меѓународниот Универзитет во Струга ја има таа можност да работи и да им помага на студентите користејќи креативни 

стратегии, со употреба на последните достигнувања во технологијата, користење на нови методи во наставата и практикување на 

теоретското знаење во секојдневниот живот. Нашите студенти се пример за мултиетничко егзистирање и работење, пример за тоа како 

да се поврзат различни култури и како истите да се негуваат и почитуваат. 

Меѓународниот Универзитет во Струга е обврзан на глобален напредок, просперитет, диверзификација, општествена одговорност и 

локално делување. Неговото работетење е насочено кон креирање на амбиент во кој студентите и кадарот ќе можат да ги развиваат и 

усовршуваат своите интелектуални и професионални таленти и способности без ограничување. 

 

Друга мисија е воспостваување соработка со останатите сродни Универзитети во соседството, но и во Европа, преку учество во 

заеднични проекти и размена на студенти и наставно-научен кадар. На тој начин би се овозможило не само, приближување на 

наставните програми, туку и обука на наставниците во однос на методите и начините на спроведување на наставата и испитите. Освен 

тоа, така би се овозможило и зедничко учество на истражувачки проекти, со кои може да се споредуваат резултатите, но и да се утврдат 

насоките за во иднина. 

3.НАСТАВНО-НАУЧЕН, СОРАБОТНИЧКИ И АДМИНИСТРАТИВЕН КАДАР НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА 

ЕКОНОМСКИ НАУКИ 

3.1. Наставно-научен и соработнички кадар на Факултетот за Економски Науки 
На Факултетот за Економски науки се вработени вкупно 25 лица, од кои наставно-научниот кадар го сочинуваат 15  наставнички и 10 

соработнички кадри. Притоа од нив 7 се редовни професори, 8 вонредни професори, и 10 асистенти (магистри по наука). Освен тоа на 

Факултетот имаме и наставно-научен кадар (седум наставници), од други факултети. На Факултетот има само 3 наставници и 4 

асистенти од женски пол. 

Секој наставник има соработник. На факултетот за економски науки има 10 соработници. Кај нас, асистетните се ангажирани само на 

еден предмет и не учествуваат во наставата (практична или теоретска) на други предмети. Заради тоа, се јавува зголемена оптеретеност 

на наставниците кои немаат соработници, бидејќи самите треба да ги држат часовите и на теоретската и на практичната настава и да ја 

водат целокупната евиденција за присуство на часовите, за следење на активноста на студентите за време на наставата, за активностите 

околу избор на тема за семинарска и нејзина изработка и евиденција околу полагањето на колквиумите и испитите. Ако се земе предвид 

дека тие предаваат и по два предмети, тогаш може да се заклучи дека нивната оптовареност е многу голема. Според Правилникот за 

нормативите и стандардите за вршење на високообразовна дејност, наставниците би требало да имаат 8 часа неделно, а соработниците 

14, и тој критериум во однос на наставата, на Факултетот се применува. 



Освен тоа, наставниците и соработниците не се ангажирани само околу наставата, туку и во научно-истражувачката работа (учество на 

конгреси, симпозиуми, проекти). Заради тоа мораме да истакнеме дека би требало да се коригира оваа рестриктивна политика за 

вработување на млади кадри на Универзитетот но Факултетот и во наредниот период да се овозможи вработување на соработници на 

сите предмети. Во ме|увреме би можеле соработниците да "помагаат" и околу други сродни предмети, што е пракса на повеќе факултети. 

ЕКТС на Факултетот, бара дополнителна ангажираност на наставниот и соработничкиот кадар. Но бавното обновување и стареењето на 

наставниот кадар, а намалувањето и необновувањето на соработничкиот кадар, може да претставува проблем во квалитетна 

имплементација на ЕКТС во иднина, но и во постдипломските и докторските студии, како и во научноистражувачката работа. 

3.2. Административен кадар 

Административниот кадар на Универзитетот го сочинуваат стручен и административно-технички кадар. Од нив 4 се со високо 

образование. 

4. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

4.1. Додипломски студии 

4.1.1 Додипломски студии при Факултет за Економски Науки 

4.1.1.1 Карактеристики на студиските програми 

 

На Факултетот за Економски Науки при Меѓународниот Универзитет во Струга, има двe студиски програми на додипломските студии и 

тоа Студиска програмa по Економија и Бизнис и студиска програма по Маркетинг и финнсиски Менаџмент, акредитирани од страна на 

Одборот за Акредитиција со Решение бр.СЛ.12 од 14.05.2009 година. 

Наставата на оваа насока се реализира во 6 семестри (тригодишни студии односно 180 ECTS).  

На  Факултетот  за  економски  науки  при  Меѓународниот Универзитет во Струга, во академската 2013/14 година на прв, 
втор и трет циклус на студии се запишале вкупно 338 студенти: 

Во прва година се запишаа вкупно 96 студенти, од кои на Факултетот за економски науки , На насоката Економија и Бизнис 0 

а на насоката Маркетинг и Финасиски Менаџмент 96. 



Во втора година се запишани 107 студенти, Во трета година продолжија 123 студенти . 

Наставата  во  зимскиот  семетар  започна  на  15.09.2013,  а  заврши  на14.01.2014 . Летниот семестар започна на 15 

февруари и траеше до 01 јуни 2014; Според насоките од Болоњската декларација,проверката на знаење на студентите се 

изврши  во  две колоквиумски   недели:   првата   23-27.11.2013, втората  11.01  -15.01.2014 за  зимски  семестар; првата 12-

16.04.2014г., втората 31.05.-04.06.2014 за летен семестар. 

На  Факултетот  за  економски  науки  при  Меѓународниот Универзитет во Струга, во академската 2014/15 година студираат: 

Во прва година се запишаа вкупно 124 студенти, од кои на Факултетот за економски науки , на насоката Маркетинг и 

Финасиски Менаџмент 95 студенти. 

Наставата  во  зимскиот  семетар  започна  на  15.09.2014,  а  заврши  на 14.01.2015 . Летниот семестар започна на 14 

февруари и траеше до 06 јуни 2015; Според насоките од Болоњската декалрација,проверката на знаење на студентите  се  

изврши  во две колоквиумски   недели:   првата   22-26.11.2014, втората  10.01  - 14.01.2015 за  зимски  семестар; првата 11-

15.04.2015г., втората 30.05.-03.06.2015 за летен семестар.  

На  Факултетот  за  економски  науки  при  Меѓународниот Универзитет во Струга, во академската 2015/16 година студираат: 

Во прва година се запишаа вкупно 72 студенти, од кои на Факултетот за економски науки , на насоката Маркетинг и 

Финасиски Менаџмент 47 студенти. 

Наставата  во  зимскиот  семетар  започна  на  03.10.2015.,  а  заврши  на 13.01.2016 . Летниот семестар започна на 13 

февруари и траеше до 08 јуни 2016; Според насоките од Болоњската декларација, проверката на знаење на студентите   

се   изврши   во   две   колоквиумски   недели:   првата   21-25.11.2015, втората  09.01  - 13.01.2016 за  зимски  семестар; првата 

09-13.04.2016., втората 04-08.06.2016 за летен семестар.  

Уписот  на   студенти  Факултетот   за   економски   науки   се   изврши   по претходно  објавен  конкурс  за  упис.  Во  

конкурсот  беа  детално  прецизирани условите и роковите за запишување студенти. Кандидатите за  упис на Факултетот 
за економски науки беа со завршено средно училиште во траење од четири години. На Факултетот за економски науки се 
запишаа кандидатите што беа најдобри според два критериуми - просечен успех од средно образование и успех по еден 
стручен предмет – економија, математика или информатика. 

 



Студиската програма на Факултетот за економски науки беше организирана според   Европскиот   кредит-трансфер   систем,   
што   значи   дека студентот  за  секој  положен  предмет  добива  одреден  број  кредити.  За  секој предмет студентот може 

да добие максимум 100 поени, од кои 10 за присуство на  предавањата  организирани  во  текот  на  академската  година,  30  
за  активно учество  и  изработени  семинарски  задачи,  и  60  за  успешно  положени  тестови (т.е. 2 колоквиуми по30 поени). 
Кредитите се доделуваат на студентот, откако ќе ги исполни условите за полагање и успешно ќе го положи соодветниот 
испит. Во поглед на изведување на наставата може да  се каже дека наставниците и асистентите ги одржуваа часовите 

навремено и редовно при што присуството на студентите беше задолжително.  
Во  учебната  2013/2014, 2014/15, 2015/16  година  се  изведуваше  настава  во  прва  година, втора  и  трета  година  според 3 
годишна програма,  која ќе  биде наведена подолу. 
 

4.1.1.2  Структура на студиските програми по Економија и Бизнис и студиската програма по Маркетинг и 

Финансиски Менаџмент 
 

СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО  ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС 

Прва година 

I семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предмето

т  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 Е101 Основи на економија 90 4+2 8 240 

2 Е102 Основи на сметководство 90 4+2 8 240 

3 Е103 Математика за бизнис 90 2+4 7 210 

4  

 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Англиски јазик 1 

90 4+2 7 210 



P 111 

E 109 

E 110 

P 112 

Р 113 

Микроекономија 

Вовед во бизнис 

*Македонски јазик 

Албански јазик 

ВКУПНО  360 24 30  

 

*Предметот Македонски јазик е задолжителен за студентите чиј мајчин јазик не е Македонскиот јазик 

 

II семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 E 105 Деловно право 90 4+2 8 240 

2 E 106 Статистика за бизнис 90 4+2 8 240 

3 Р 122 Англиски јазик 2 90 4+2 7 210 

4  

 

E 107 

E 111 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Информатика 

Макроекономија 

90 2+4 7 210 



E 112 Применета економија 

 

ВКУПНО  360 24 30  

 

Втора  година 

III семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 Е 201 Основи на менаџмент 90 4+2 8 240 

2 Е 202 Основи на маркетинг 90 4+2 7 210 

3 Е 203 Финасиско сметководство 90 4+2 8 240 

4  

 

Р 213 

Е 210 

Е 211 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Англиски јазик 3 

Менаџмент на мал бизнис 

Управување со системите 

 

90 2+4 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

IV семестар 



 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на 

часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 Е 207 Економско планирање 90 4+2 8 240 

2 Е 204 Јавни финансии 90 4+2 8 240 

3 Е 206 Економика на надвор. трговија 90 4+2 7 210 

4  

Е 212 

Р 222 

Е 215 

 

Изборен предмет  (се избира 

еден):  

Корпоративни финансии 

Англиски јазик 4 

Меѓународна економија 

 

90 2+4 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

 

Трета година 

V семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на 

часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 



1 Е 304 Инвестиционен менаџмент 90 4+2 7 210 

2 Е 302 Финансиски пазар и институц. 90 4+2 8 240 

3 Е 303 Менаџмент на човечки ресурси 90 4+2 8 240 

4  

 

Е 310 

Е 314 

Е 311 

 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

 

Управувачко сметководство 

Девизна политика 

Еколошки менаџмент 

 

90 4+2 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

VI семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 Е 308 Монетарна економија 90 4+2 8 240 

2 Е 309 Претприемништво 90 4+2 7 240 

3 Е 306 Современи економски системи 90 4+2 7 210 

4  

 

Изборен предмет (се избира 1 

предмет): 

Меѓународни финансии 

90 4+2 7 210 



 

Е 316 

Е 305 

Е 315 

Промоција 

Хартии од вредност и портфол. 

менаџмент 

ВКУПНО  360 24 30  

 

 

 

 

 

 

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО  МАРКЕТИНГ И ФИНАСИСКИ МЕНАЏМЕНТ 

Прва година 

I семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предмето

т  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 Е101 Основи на економија 90 4+2 8 240 



2 Е102 Основи на сметководство 90 4+2 8 240 

3 Е103 Математика за бизнис 90 2+4 7 210 

4  

 

Р 111 

E 109 

E 110 

Р 112 

Р 113 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Англиски јазик 1 

Микроекономија 

Вовед во бизнис 

*Македонски јазик 

Албански јазик 

90 4+2 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

*Предметот Македонски јазик е задолжителен за студентите чиј мајчин јазик не е Македонскот јазик 

II семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 E 105 Деловно право 90 4+2 8 240 

2 E 106 Статистика за бизнис 90 4+2 7 210 

3 Р 122 Англиски јазик 2 90 4+2 8 240 

4  

E 107 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

90 2+4 7 210 



E 111 

E 112 

Информатика 

Макроекономија 

Применета економија 

 

ВКУПНО  360 24 30  

 

Втора  година 

                III семестар 

 

Р. б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен фонд  

на часови 

Неделен фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 Е 201 Основи на менаџмент 90 4+2 8 240 

2 Е 202 Основи на маркетинг 90 4+2 7 210 

3 Е 203 Финасиско сметководство 90 4+2 8 240 

4  

 

Р 213 

Е 209 

Е 210 

Изборен предмет  (се избира еден): 

Англиски јазик 3 

Економика на внатрешна тргов. 

Менаџмент на мал бизнис 

 

90 2+4 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

 



IV семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на 

часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 Е 204 Јавни финансии 90 4+2 8 240 

2 Е 205 Маркетинг менаџмент 90 4+2 8 240 

3 Е 206 Економика на надвор. трговија 90 4+2 7 210 

4  

 

Е 212 

Р 222 

Е 214 

 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Корпоративни финансии 

Англиски јазик 4 

Деловно планирање 

 

90 2+4 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

 

Трета година 

V семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 



часови 

1 Е 301 Маркетинг истражување 90 4+2 7 210 

2 Е 302 Финансиски пазар и институц. 90 4+2 8 240 

3 Е 303 Менаџмент на човечки ресурси 90 4+2 8 240 

4  

 

Е 304 

Е 310 

Е 311 

 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Инвестиционен менаџмент 

Управувачко сметководство 

Еколошки менаџмент 

 

90 4+2 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

 

 

 

VI семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 Е 305 Промоција  90 4+2 8 240 

2 Е 306 Современи економски системи 90 4+2 7 210 



3 Е 307 Банкарски маркетинг 90 4+2 8 240 

4  

 

Е 315 

Е 308 

Е 309 

Изборен предмет (се избира 1 

предмет): 

Хартии од вредност и портфол. 

менаџмент 

Монетарна економија 

Претприемништво 

90 4+2 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

 

Табела 1. - Прв циклус академски студии на двете насоки 

Генерација 

запишана во 

Студиска година Задолҗителни 

предмети 

Изборни 

предмети 

Факултативни 

предмети 

2013/2014 год 1 6 2 2 

2 6 2 2 

2014/2015 год 3 6 2 2 

Вкупни предмети  18 6 6 

 

Од прикажаната табела може да се види дека на Факултетот за Економски Науки, и на двете студиски програми има вкупно 24  

предмети во сите 3 години и 2 програми – се со едносеместрални испити.  Ако се земе бројот на предмети по новата програма (прва, 

втора и трета година) ќе се види дека има 18 задолжителни (или 75%) и 6 изборни (или 25%). Последното осовременување на наставните 

програми се случи 2013/20114, 2014/15,2015/16 година, од кога сите предмети се едносеместрални, секако во согласност со ЕКТС. 

Притоа се водеше сметка за оптовареноста на студентите со предметните содржини (оптовареноста во кредити е 60 по семестар). Освен 

тоа, постојат 6 изборни предмети, за да се излезе во пресрет на различните афинитети на студентите.  На сите предмети, постои 

континуирано оценување со колоквиуми, семинарски работи или други задачи кои се различни на секој предмет, со што се олеснува 

полагањето на испитите.  



Мора да се истакне дека на некои предметни програми, најчесто од факултативните предмети, предаваат лица чиј избор не е усогласен 

со актите за избор на наставничкиот кадар.Односно Клиничка настава со наставници кои имаат најмалку седум годишно искуство во 

својата професија при економските професии (пр.сметководител  итн). 

Бројот на часовите за предавања и вежби за студискита програма е задоволителен. Освен тоа, студентите имаат можност посебно да 

навлезат во одредена проблематика и преку изработка на семинарски работи и преку консултации. 

 

4.1.2 Додипломски студии на Факултетот за Правни Науки 

4.1.2.1 Карактеристики на студиските програми 

Факултетот за Правни Науки при Меѓународниот Универзитет во Струга (во понатамошниот текст ФПН започна со работа 

врз основа на решението СЛ.12 од 14.05.2009 година  од Министерството за Образование и Наука (во понатамошниот текст 

МОН), и целокупната работа на ФПН се основа на законот за високото образование (во понатамошниот текст ЗВО) односно 

другите нормативи како што е Правилникот за нормативите и стандардите за основање на високообразовни установи и 

вршење високообразовна дејност  (во понатамошниот текст ПНСОВУ). 

На прв циклус има три насоки на студии –  

1. Правосудни студии и 

2.Студии за Криминалистика и Детективи 

3.Jaвна Администрација 

Активностите  на ФПН се спроведуваат во согласност со ЗВО, правилниците за работа како и другите акти и позитивните 

правни прописи. 

Мисијата на ФПН , како дел од системот на институции кои не само што подготвуваат кадри, туку и битно влијаат на 

професионалноста и квалитетот на законодавството, структурата на апаратот на јавната администрација, а посебно 

правосудниот систем е, да обезбеди висок квалитет во образованието од областа на  правото, еднакво  на најдобрите 

образовни институции  во Европа и светот. Преку примена на на највисоките стандарди, факултетот обезбедува запознавање 



со суштинскиот концепт на правото, негово усвојување од страна на студентите, ја развива нивната креативност и ги 

подготвува за практична примена на прописите. 

 

Преку првиот циклус на студии кои траат три години, студентите се стекнуваат со звањето дипломиран правник, а во вториот 

циклус на студии можат да изберат да се специјализираат во областа на правосудството, деловното право или меѓународното 

право и меѓународните односи. Оние кои ќе изберат да ги продолжат студиите на овие насоки и кои успешно ќе ги завршат, 

се стекнуваат со звањето магистер на науки во областа за која се определиле. 

Кредит трнасфер системот на овие студии и нивната висока компатибилност со студиите од овој вид во европските и 

светските центри на наука, им овозможува на студентите трансфер на универзитетите ширум светот. 

 

Мисијата на ФПН може поблиску да се определи преку дефинирање на основните цели кои тој ги постигнува и развива со 

својата работа. Без претензија да се набројат сите, меѓу нив спаѓаат и : 

 Понатамошен развој на МУС и на самиот факултет; 

 Континуирана интеракција со институциите вклучени во процесот на развој на 

правниот систем и вклучување на студентите и наставниците во тој процес; 

 Давање соодветен придонес кон развојот на законодавството; 

 Подготвување кадри за специфичните профили во областа на правото; 

 Развој на научните дисциплини кои се изучуваат на ФПН; 

 Осовременување на наставните методи за реализација на студиските програми; 

 Интеграција на регионалните и глобалните мрежи на теоретски знаења и пракса во 

функција на создавањето и примената на правото; 

 Следење на новитетите во областа на споредбеното право и дисеминација на 

соодветните информации низ процесот на перманентно образование; 

 Поттикнување на научно-истражувачката работа на студентите; 

 Соработка при изведувањето на наставните програми со образовните установи на 

регионално ниво, хармонизација на програмите во европскиот простор и други видови соработка на меѓународно рамниште. 

Наставата на ФПН во академскатата 2013/14, 2014/15 и 2015/16 година ја спроведе следниов наставен и соработнички кадар: 

 

 

 



НАСТАВНИЦИ 

Реден 

бр. 

Име и презиме Предмет Научно звање 

1. 1

. 

Луан Хајдарага Социологија на 

Право 

Проф Д-р 

2. 2

. 

Насер Адеми, 

Беким Кадриу 

Основи на Право Проф. Д-р 

Проф.Д-р 

i.  Арменд Кадриу 

Билјана Цигловска 

Основи на Економија Проф Д-р 

Доц.Д-р 

3. 4

. 

Арјета Кадриу 

 

Англиски јазик Лектор 

 

4. 5

. 

Игли Тафај Информатика Доц .Д-р 

 

5. 6

. 

Еди Ќела Македонски Јазик Докторант 

6. 7

. 

Мерсим Максути 

Агим Нухиу 

Уставно Право Проф. Д-р  

 

7. 8

.

  

Башким Рама 

Мухамед Јусуфи 

Историја на правото 

и  државата 

Проф. Д-р  



8. 9

. 

Мерсим Максути 

Сејфула Османи 

Административно 

Право 

Проф. Д-р 

Проф. Д-р 

 

 

9. 1

0

.

  

Сејфула Османи 

Марко Бело 

Меѓународно Јавно 

право 

Проф..д-р  

10. 1

1

. 

 Али Муслиу Трудово право со 

меѓународно право 

Доц.Д-р  

11. 9

.

  

Насер Адеми Казнено Право Проф .Д-р  

12.  Марко Бело 

 

Право на ЕУ Проф.Д-р 

 

 

13.  Сејфула Османи Споредбено Право Проф Д-р 

 

 

14.  Сејфула Османи 

Али Муслиу 

Граѓанско Право Проф. Д-р 

Доц. Д-р 

 

15.  Луан Хајдарага Политички Системи Проф Д-р 

 

 



16.  Кадри Бицај Криминологија Проф. Д-р 

 

 

17.  Марко Бело 

Шпетим Цами 

Меѓународни Односи Проф. Д-р 

 

 

18.  Гзим Селими Трговско право Проф. Д-р 

 

 

19.  Шпетим Цами Правно пишување Проф Д-Р 

 

 

20.  Беким Кадриу Семејно и наследно 

право 

Проф Д-р  

21.  Агим Нухиу Облигационо Право Доц Д-р 

 

 

22.  Сејфула Османи 

Аце Бакиевски 

Запишување на 

правата на 

недвижностите 

Проф Д-р 

Доц Д-р 

 

СОРАБОТНИЦИ 

1. 1

. 

М-р Гузимтар Рушани Основи на Право Асистент 

 

2. 2

. 

М-р Дритон Харуни 

М-р Нора Малиќи 

Споредбено право Асистент 

 



 

3. 3

. 

М-р Јетон Шаќири 

М-р Семра Бујари 

Основи на   

економија 

Асистент 

Асистент 

 

4. 4

.

  

М-р Рудина Каја 

М-Р Сенада Лачка  

Меѓународно односи Асистент 

 

5. 5

. 

М-р  Сенада Лачка 

М-р Нора Малиќи 

 

 

М-р Дритон Харуни 

Уставно право Асистент 

 

6. 6

. 

М-р Еди Кела Политички системи Асистент 

 

7. 7

. 

М-р Нуртен Кала 
М-р Рудина Каја 

Меѓународно 

приватно право 

Асистент 

Асистент 

8.  М-р Нуртен Кала Социологија на 

Право 

Асистент 

 

9.  М-р Беким Адили 

М-р Сенада Лачка 

Право на УЕ Асистент 



 

Реден 

бр. 

Име и презиме Предмет  Научно 

звање 

Институција од која 

доаѓа 

1. Мерсим Максути Уставно Право Проф. Д-р Државен Универзитет- 

Тетово 

2. Анастас Анџели Основи на 

економија 

Проф. Д-р Медитерански 

Универзитет во 

Албанија 

3. Али Муслиу Трудово Право со 

Меѓународно 

Право 

Доц. Д-р Државен Универзитет- 

Тетово 

4. Луан Хајдарага Социологија на 

Правото 

Проф. Д-р Државен Универзитет- 

Тирана 

5 

 

6. 

М-р Емин Хусеини 

 

Доц. Д-р Агим Нухиу 

Криминалистика 

 

Споредбено 

Право 

Асистент 

 

Доц. Д-р 

Државен Универзитет- 

Тетово 

Државен Универзитет- 

Тетово 

СОРАБОТНИЦИ 

7. М-р Лизана Зиба Информатика Асистент О.У „Братство 

Единство“- Охрид 

8. М-р Ерсин Сулејмани Криминологија Асистент МУС 

9. М-р Еди Ќела Политички Асистент МУС 

 



системи 

10. М-р Шемсије Демири Основи на Право Асистент Средно Училиште- 

Гостивар 

НАПОМЕНА:  

На Факултетот за Правни Науки – Струга вкупно се ангажирани: 

На Факултетот за Правни Науки – Струга вкупно се ангажирани за периодот 2013/2014: 

 НАСТАВНО-НАУЧЕН КАДАР 

 РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ 

Вкупно: 6 

 ВОНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ 

Вкупно: 8 

 ДОЦЕНТИ 

Вкупно: 9 

ЛЕКТОРИ 

- Вкупно лектори  2  

 СОРАБОТНИЦИ (АСИСТЕНТИ) 

 Вкупно: 9 

Во изведувањето на наставата, покрај редовно вработениот наставнички и соработнички кадар, учествуваа визитинг 

професори, како и специјалисти од практиката во сферата на правото. 

На Факултетот за правни науки во учебната 2013/2014 година, во прва година се запишаа вкупно 332 студенти, во втора 

година продолжија 229 студенти, во трета година продолжија 208 студенти. 
Наставата  во  зимскиот  семетар  започна  на  15.09.2013.,  а  заврши  на 14.01.2014. Летниот семестар започна на 15 
февруари и траеше до 01 јуни 2014; Според насоките од Болоњската декалрација, проверката на знаење на студентите   
се   изврши   во   две   колоквиумски   недели:   првата   23-27.11.2013, втората  11.01  -15.01.2014 за  зимски  семестар; првата 12-
16.04.2014г., втората 31.05.-04.06.2014 за летен семестар.  
 



На Факултетот за правни науки во учебната 2014/2015 година, во прва година се запишаа вкупно 431 студенти, во втора 

година продолжија 123 студенти, во трета година продолжија 23 студенти. 
 
Наставата  во  зимскиот  семетар  започна  на  15.09.2014.,  а  заврши  на 14.01.2015 . Летниот семестар започна на 14 
февруари и траеше до 06 јуни 2015; Според насоките од Болоњската декларација, проверката на знаење на 
студентите   се   изврши   во   две   колоквиумски   недели:   првата   22-26.11.2014, втората  10.01  - 14.01.2015 за  зимски  
семестар; првата 11-15.04.2015г., втората 30.05.-03.06.2015 за летен семестар.  
 

На Факултетот за правни науки во учебната 2015/2016 година, во прва година се запишаа вкупно 141  студенти, во втора 

година се запишаа 23 студенти, во трета година се запишаа 10 студенти. 

  
Наставата  во  зимскиот  семетар  започна  на  15.09.2015.,  а  заврши  на 13.01.2016 . Летниот семестар започна на 14 
февруари и траеше до 08 јуни 2016; Според  насоките од Болоњската декларација, проверката на знаење на 
студентите   се   изврши   во   две   колоквиумски   недели:   првата   21-25.11.2015, втората  09.01  - 13.01.2016 за  зимски  
семестар; првата 09-13.04.2016г., втората 04-08.06.2016 за летен семестар.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.2.2  Структура на студиските програми по Правосудни студии и Криминалистика и Детективи 

                  

ПРЕГЛЕД НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФПН 

                    Заклучно со академската 2013/2014 година 
                              

  СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО ПРАВОСУДНИ СТУДИИ 

Прва година 

I семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предмето

т  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 L111 Основи на право  90 4+2 8 240 

2 Е101 Основи на Економија 90 4+2 8 240 

3 P111 Англиски јазик 1 90 2+4 6 180 

4  

 

L112 

P112 

P113 

P114 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Социологија на правo 

Македонски јазик  

Албански јазик 

Турски јазик 1 

90 4+2 8 240 

ВКУПНО  360 24 30  



 

II семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 L121 Уставно право 90 4+2 8 240 

2 E107 Информатика 90 4+2 6 180 

3 L122 Историја на правото и државата 90 4+2 8 240 

4  

 

 

P121 

P122 

P123 

L123 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

 

Политички систем 

Англиски јазик 2 

Турски јазик 2 

Правно пишување 

 

90 2+4 8 240 

ВКУПНО  360 24 30  

 

Втора  година 

III семестар 



 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 L211 Административно право 90 4+2 8 240 

2 L212 Трудово право со меѓународно 

трудово право  

90 4+2 7 210 

3 L213 Казнено право 90 4+2 8 240 

4  

 

P213 

P211 

L214 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Англиски јазик 3 

Меѓународни односи 

Споредбено право 

 

90 2+4 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

 

 

IV семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на 

часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 



1 L212 Право на ЕУ 90 4+2 8 240 

2 L222 Меѓународно јавно право 90 4+2 8 240 

3 L223 Граѓанско право  90 4+2 7 210 

4  

 

L224 

P222 

L225 

 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Вовед во Криминалистика 

Англиски јазик 4 

Правна терминологија 

90 2+4 8 240 

ВКУПНО  360 24 30  

Трета година 

V семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на 

часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 L311 Казнено процесно право  90 4+2 7 210 

2 L312 Семејно и наследно право 90 4+2 8 240 

3 L313 Криминологија 90 4+2 8 240 

4  Изборен предмет  (се избира 

еден): 

90 4+2 7 210 



 

L314 

L315 

P316 

Стварно право 

Финансиско право 

Современи политички системи 

ВКУПНО  360 24 30  

VI семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 L321 Меѓународно приватно право  90 4+2 8 240 

2 L322 Трговско право 90 4+2 7 210 

3 L323 Граѓанско процесно 

право(парнична вонпарнична и 

извршна постапка 

90 4+2 7 210 

4  

L324 

L325 

 

L326 

Изборен предмет (се избира 1 

предмет): 

Облигационо право 

Запишување на правата на 

недвижностите 

Локална самоуправа; 

90 4+2 8 240 

ВКУПНО  360 24 30  

 



СТУДИСКА ПРОГРАМА КРИМИНАЛИСТИКА И ДЕТЕКТИВИ 

Прва година 

I семестар 
 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 L111 Основи на право  90 4+2 8 240 

2 Е101 Основи на Економија 90 4+2 8 240 

3 P111 Англиски јазик 1 90 2+4 6 180 

4  

 

L112 

P112 

P113 

P114 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Социологија на правo 

Македонски јазик  

Албански јазик 

Турски јазик 1 

 

90 4+2 8 240 

ВКУПНО  360 24 30  

 

II семестар 

 

Р. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

Неделен 

фонд  

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 



б. на часови на часови 

1 L121 Уставно право 90 4+2 8 240 

2 Е107 Информатика 90 4+2 6 180 

3 L122 Историја на правото и 

државата 

90 4+2 8 240 

4  

 

P121 

P122 

P123 

L123 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Политички систем 

Англиски јазик 2 

Турски јазик 2 

Правно пишување 

 

90 2+4 8 240 

ВКУПНО  360 24 30  

 

Втора  година 

III семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 L211 Административно право 90 4+2 8 240 

2 L215 Менаџмент на кризи 90 4+2 7 210 



3 L213 Казнено право 90 4+2 8 240 

4  

 

P213 

P211 

L214 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Англиски јазик 3 

Меѓународни односи 

Споредбено право 

 

90 2+4 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

 

IV семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на 

часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 L224 Вовед во Криминалистика 90 4+2 8 240 

2 L226 Детективски Менаџмент 90 4+2 8 240 

3 L223  Граѓанско право  90 4+2 7 210 

4  

 

L221 

P222 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Право на ЕУ 

Англиски јазик 4 

90 2+4 7 210 



L225 

 

Правна терминологија 

 

ВКУПНО  360 24 30  

 

Трета година 

V семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на 

часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 L311 Казнено процесно право  90 4+2 7 210 

2 L316 Информатика и Компјутерски 

кривични дела 

90 4+2 7 210 

3 L313 Криминологија 90 4+2 8 240 

4  

P312 

L312 

P316 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Меѓународни Организации 

Семејно и наследно право 

Современи политички системи 

90 4+2 8 240 

ВКУПНО  360 24 30  

 

VI семестар 



 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 P324 Организиран криминалитет 90 4+2 7 210 

2 L327 Малолетничка деликвенција 90 4+2 8 240 

3 L328 Криминалистичка тактика 90 4+2 8 240 

4  

L321 

L326 

L329 

Изборен предмет (се избира 1 

предмет): 

Меѓународно приватно право 

Локална самоуправа; 

Судска Психологија 

90 4+2 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

     

 

 

 

 

Проверка на знаењето на студентите по наставниот предмет се вршеше континуирано во текот на академската година. При 

формирањето на конечната оцена, предвид се земаа следните елементи и во сооднос како што следува : 

 

Присуство на настава До 10% (бода) 

Учество во настава До 10% 

Изработка на стручен труд До 20% 

Прв колоквиум До 30% 

Втор колоквиум До 30% 

Вкупно Макс. 100% (бода) 



 
Завршното оценување на студентите, според член 114 од Законот за Високо Образование се изразуваше со оценка од 5 (пет) 

до 10 (десет) како што следува подолу: 

 

Од 91 до 100 бода Оценка 10 

Од 81 до 90 бода Оценка 9 

Од 71 до 80 бода Оценка 8 

Од 61 до 70 бода Оценка 7 

Од 51 до 60 бода Оценка 6 

Под 51 бод Оценка 5 

 

Потребните кредити се стекнуваат со положениот испит. 

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

Завршното оценување беше извршено во февруари и јуни. Септември беше дополнителен термин за студентите кои не 

постигнале позитивни резултати во претходниот период. 

 

За вонредните студенти беа определуваат фиксни термини за испити во февруари, јуни и септември. 

За секој студент, согласно позитивните законски прописи, се води педагошка евиденција и документација. 

Носителот на програмата е должен да води евиденција за текот на реализацијата на програмата, реализираните активности од 

страна на студентот и постигнатиот успех. 
 

Наставата се реализираше според усвоени и акредитирани наставни планови и   програми,   по   усвоениот   распоред   на   
предавањата   и   вежбите,   како   и   по распоредите  и  роковите  за  колоквиумите,  односно  испитите  во  текот  на  двата 
семестри. Во текот на годината не се појавија значајни тешкотии или настани кои го   отежнуваа   или   го   спречуваа   

наставниот   процес.   Студентите   беа   навреме снабдени  со  потребната  литература, редовно  беа известувани за сите 
прашања од наставниот  процес  (изработката  и  одбраната  на  стручни  трудови,  подготовката  и одбраната на проектните 
задачи, начинот на полагање на колоквиумите и испитите, резултатите од колоквиумите и испитите, како и  за други 
прашања од областа на наставата или потреби за кои пројавуваа интерес). 

Во  текот  на  оваа  академска  година  на  Факултетот  за  правни  науки  во целост  се  реализираше  наставата  од  првиот  
циклус  студи  на  сите  три  студиски години  и  во  јунската,  септемвриската  и  октомвриската  сесија  најголемиот  број 
студенти од првата генерација со успех дипломираа. 
 



Во текот на академската 2013/14, 2014/2015, 2015/16 година, не беа забележани позначителни потешкотии кои би го 

отежнале одвивањето на наставниот процес. 

Работната дисциплина на предавањата и вежбите беше во границите на пристојноста. Единствено што може да се издвои е 

начинот на спроведување на полагањето колоквиуми, при кој што можеа да се забележат низа неправилности, како на пр. 

обиди за препишувања, недозволени консултации меѓу студентите и непочитување на инструкциите на асистентите кои го 

спроведуваа и контролираа полагањето. 

 
 

4.1.3 Додипломски студии при Факултетот за Политички Науки 

4.1.3.1 Карактеристики на студиските програми 

Академската 2013/14, 2014/15 и 2015/16 година на Факултетот за  политички науки се реализираше во  современи  услови  и  

квалитетни  околности  од  наставно-научен, организациски, просторен и технолошки аспект. 
Факултетот за Политички Науки при Меѓународниот Универзитет во Струга започна со работа врз основа на решението бр.СЛ. 12 од 

14.05.2009  година  од Министерството за Образование и Наука (во понатамошниот текст МОН), и целокупната работа на Факултетот се 

основаше во законот за високото образование (во понатамошниот текст ЗВО) односно другите нормативи како што е Правилникот за 

нормативите и стандардите за основање на високообразовни установи и вршење високообразовна дејност. 

Мисија и цели на Факултетот 
 
Факултетот за политички  науки  е конципиран според современите тенденции за   политичките науки   со можности   

студентите   ефикасно да   се вклучуваат  во општеството на соодветни работни места во државните и невладините органи, во 

странските претставништва во Република Македонија и во нашите  дипломатско-конзуларните  претставништва  во  странство.  

Факултетот  за политички  науки  во  првиот  циклус  на  студии  работи  според  единствен  наставен план и тоа насоката 

Дипломатија и Меѓународни Односи. 
 

 
Студиите на фaкултетот овозможуваат: 
 
Аналитички поглед кон политиката како креативна и доблесна реалност Примена   на   политичките   одлуки   и   умешноста   и   

уметноста   на   нивно донесување Совладување вештини во дипломатијата и меѓународното спогодување Најмодерен модел на 

односи со јавноста со трајни вредности и принципи. 

 

 



Наставен и соработнички кадар 
 
На  Факултетот  за  политички  науки  во  академската  2013/14  година се ангажирани следнивте наставници и соработници:  

 
СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР СО ПОЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ ПРИ 

МЕЃУНАРОДНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО СТРУГА 

НАСТАВНИЦИ 

Доц. Д-р Беким Кадриу 

Проф.д-р Насер Адеми 

Проф. Д-р Армен кадриу 

Доц. Д-р Билјана Цигловска 

Доц. Д-р Игли Тафај 

Проф. Д-р Луан Хајдарага 

Проф. Д-р  Мерсим Максути 

Доц. Д-р Али Муслиу 

Проф. Д-р Коста Бајраба 

Проф. Д-р Флора С. Кастрати 

Доц. Д-р Мимоза Бакиевска 

Проф. Д-р Марко Бело 

Проф. Д-р Астрит Мемиа 

Проф. Д-р Башким Рама 

Проф. Д-р Сејфула Османи 

 

Лектор: 

Арјета Кадриу 

М-р Еди Ќела 

 

Соработници: 

М-р Гузимтар Рушани 

М-р Јетон Шаќири 

М-р Семра Бујари 

М-р Нуртен Кала 

 



М-р Рудина Каја 

М-р Блерти Даути 

М-р Сенада Лачка 

М-р Дритон Харуни 
 

СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР СО ОПРЕДЕЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ ПРИ 

МЕЃУНАРОДНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО СТРУГА 

НАСТАВНИЦИ 

Реден 

бр. 

Име и презиме Предмет  Научно звање Институција од 

која доаѓа 

1. Д-р Бетим Чичо  Информатика Проф. Д-р МУС – Правен 

факултет 

 

2. Д-р Насер Адеми Вовед во Правото Доц. Д-р  МУС – Правен 

факултет 

3. Д-р Анастас Анѓели Основи на 

Економија  

Проф. Д-р МУС – 

Економски 

факултет 

5. Д-р Мерсим Максути Уставно Право Доц. Д-р Државен 

Универзитет- 

Тетово 

СОРАБОТНИЦИ 

1. Лизана Зиба Информатика Пом. Асс О.У „Братство 

Единство“- 



Охрид 

2.  Абидин Трена Административно 

право 

Пом.асс МУС – Правен 

факултет 

3.  Шемсије Демири Граѓанско  Право Пом.асс МУС – Правен 

факултет 

4. Сафет Асани Уставно Право Пом.асс МУС – Правен 

факултет 

НАПОМЕНА:  

На Факултетот за Политички Науки Струга вкупно се ангажирани: 

 3 Д-р на науки со полно работно време 

 12 Д-р на науки со определено работно време  

 5 Асистенти со полно работно време 

 3 Асистенти докторанти 
 

Во текот на академската 2013/14 година на Факултетот за политички науки во првиот циклус на студии изведуваше 

настава во трите студиски години. Во прва година студираа 25, во втора 22 и во трета 33 студенти. 

Факултетот  за  политички  науки  во  оваа  академска  година  реализираше настава и на втор циклус на студии и тоа 

според наставните програми за насоката Меѓународни Односи и Дипломатија по моделот 3+2, каде студираа 7студенти. 

Наставата се реализираше според усвоени и акредитирани наставни планови и   програми,   по   усвоениот   распоред   на   

предавањата   и   вежбите,   како   и   по распоредите  и  роковите  за  колоквиумите,  односно  испитите  во  текот  на  двата 

семестри. Во текот на годината не се појавија значајни тешкотии или настани кои го   отежнуваа   или   го   спречуваа   

наставниот   процес.   Студентите   беа   навреме снабдени  со  потребната  литература, редовно  беа известувани за сите прашања 

од наставниот  процес  (изработката  и  одбраната  на  стручни  трудови,  подготовката  и одбраната на проектните задачи, начинот 

на полагање на колоквиумите и испитите, резултатите од колоквиумите и испитите, како и  за други прашања од областа на 

наставата или потреби за кои пројавуваа интерес). 

Во  текот  на  оваа  академска  година  на  Факултетот  за  политички  науки  во целост  се  реализираше  наставата  од  првиот  циклус  

студи  на  сите  три  студиски години  и  во  јунската,  септемвриската  и  октомвриската  сесија  најголемиот  број студенти од 

првата генерација со успех дипломираа. 



Поголемиот  број  на  студенти  ги  положија  колоквиумите  и  постигнаа задоволителен успех. Просечната оценка по 
предметите е околу 7.60, што може да  се  смета  како  задоволителен  показател  за  нивото  на  стекнати  знења  на 

студентите. 
 

 
Наставата  во  зимскиот  семетар  започна  на  15.09.2013.,  а  заврши  на 14.01.2014 . Летниот семестар започна на 15 
февруари и траеше до 01 јуни 2014; Според насоките од Болоњската декалрација, проверката на знаење на 
студентите   се   изврши   во   две   колоквиумски   недели:   првата   23-27.11.2013, втората  11.01  -15.01.2014 за  зимски  
семестар; првата 12-16.04.2014г., втората 31.05.-04.06.2014 за летен семестар.  
 

 

Во академската  2014/2015  година  на  Факултетот  за  политички  науки  во прва година се запишани  11 студенти.  
Наставата  во  зимскиот  семетар  започна  на  15.09.2014.,  а  заврши  на 13.01.2015 . Летниот семестар започна на 13 
февруари и траеше до 08 јуни 2015; Според  насоките од Болоњската декалрација, проверката на знаење на 
студентите   се   изврши   во   две   колоквиумски   недели:   првата   21-25.11.2014, втората  09.01  - 13.01.2015 за  зимски  
семестар; првата 09-13.04.2015г., втората 04-08.06.2015 за летен семестар.  
 
Во академската  2015/2016  година  на  Факултетот  за  политички  науки  во прва година се запишани  12 студенти.  
Наставата  во  зимскиот  семетар  започна  на  15.09.2015.,  а  заврши  на 13.01.2016 . Летниот семестар започна на 13 
февруари и траеше до 08 јуни 2016; Според  насоките од Болоњската декалрација, проверката на знаење на 
студентите   се   изврши   во   две   колоквиумски   недели:   првата   21-25.11.2015, втората  09.01  - 13.01.2016 за  зимски  
семестар; првата 09-13.04.2016г., втората 04-08.06.2016 за летен семестар. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Студиски програми за академската 2013/14, 2014/2015, 2015/16 
 
 
СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО ДИПЛОМАТИЈА И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

Прва година 

I семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 L111 Основи на право  90 4+2 8 240 

2 Е101 Основи на Економија 90 4+2 8 240 

3 P111 Англиски јазик I 90 2+4 6 180 

4  

 

 

L112 

P112 

P113 

P114 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

 

Социологија на правo 

Македонски јазик  

Албански јазик 

Турски јазик 1 

 

90 4+2 8 240 

ВКУПНО  360 24 30   

 



II семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 L121 Уставно право 90 4+2 8 240 

2 E107 Информатика 90 4+2 6 180 

3 P121 Политички ситем 90 4+2 8 240 

4  

 

L122 

P122 

P123 

L123 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Историја на правото и државата 

Англиски јазик 2 

Турски јазик 2 

Правно пишување 

 

90 2+4 8 240 

ВКУПНО  360 24 30  

Втора  година 

III семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 L211 Административно право  90 4+2 8 240 



2 P211 Меѓународни односи 90 4+2 7 210 

3 P212 Дипломатска историја 90 4+2 8 240 

4  

 

P213 

P214 

L214 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Англиски јазик 3 

Современа Геополитика 

Споредбено право 

 

90 2+4 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

 

IV семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на 

часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 L221 Право на ЕУ 90 4+2 8 240 

2 L222 Меѓународно јавно право 90 4+2 8 240 

3 L223 Граѓанско право  90 4+2 7 210 

4  

 

P221 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Политичките партии и 

општеството 

90 2+4 7 210 



P222 

L225 

 

Англиски јазик IV 

Правна терминологија 

 

ВКУПНО  360 24 30  

 

Трета година 

V семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на 

часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 P311 Надворешна политика 90 4+2 8 240 

2 P312 Меѓународни Организации 90 4+2 8 240 

3 P313 Преговори 90 4+2 7 210 

4  

 

P314 

P315 

P316 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Дипломатско-конзуларна 

работа 

Филозофија на правото 

Современи политички системи 

90 4+2 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

VI семестар 



 

Р. б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен фонд  

на часови 

Неделен фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 L321 Меѓународно приватно право 90 4+2 8 240 

2 P321 Глобализација 90 4+2 8 240 

3 P322 Дипломатски протокол 90 4+2 7 210 

4  

 

L322 

P323 

P324 

Изборен предмет (се избира 1 предмет): 

Трговско право 

Систем на Обинетите Нации и Реформи  

Организиран криминалитет 

90 4+2 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

 

 

АКТИВНОСТИ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СОРАБОТНИЦИТЕ 

 
Работата  на наставниците  и  соработниците  на факултетот се одвиваше врз основа на акредитираната програма и 
обврските што произлегуваат од неа, како и според одлуките на надлежните органи во рамките на Универзитетот 
(Сенатот на Универзитетот, Ректорската управа на Универзитетот, други проекти и задачи). 
На  Универзитетот  се  спроведе  евалуација  во  чии  рамки  беше  вреднувана ораганизацијата,  наставата  и  спроведените  

дидактички  заложби  на  Факултетот  за политички  науки.  Евалуацијата  беше  реализирана  преку  унифицираниот  анкетен 
прашалник. 
Резултатите   од   анкетниот   прашалник   покажаа   дека   ангажирањето   на наставниците  и  соработниците  на  факултетот  
во  реализацијата  на  наставата  и вежбите и оваа студиска година беше високо оценета. 
 
 



РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ 

 
Во  академската  2013/2014 2014/15 и 2015/16  година  Наставно-научниот  совет  одржа седници на  кои  донесуваше  и  
разгледуваше  одлуки  за  прашања  од  неговата  надлежност: усвојување на програми за одделните наставни дисциплини, 
одлуки за доверување настава  за  предмети  за  кои  не  се  избрани  соодветни  наставници,  други  актуелни прашања  од  
организациски  карактер,  како  и  за  информирање  на  наставниците  и соработниците   за   претстојни   или   реализирани   

активности   на   Универзитетот 

(одржување   на   прв   академски   час,   одбележување   на   патрониот   празник   на 
Универзитетот, присуство на стручни семинари итн.). 
За   работата   на   Наставно-научниот   совет   редовно   се   подготвувани   и усвојуванизаписници од секоја седница 
во кои  прецизно  и детално се евидентирани  разгледуваните  теми,  донесените  одлуки  и  усвоените  

заклучоци. Записниците се составен дел на архивата на Универзитетот. 
Членови на Наставно-научниот совет се  Д–р Билјана Цигловска, вонреден професор, д-р Армен Кадриу, редовен професор, 
д-р Ширет Елези, доцент, д-р Ферит Бала, вонреден професор, д-р Флорида Велјаноска, доцент,  м-р Јетон Шаќири, асистент 
докторант, м-р Елмедина Шуајиби, асистент, редовен професор, д-р Ленче Петреска, вонреден професор, д-р Љупчо 

Стојчески, редовен професор, д-р Ружди Матоши. 
 

4.1.4 Додипломски студии при Факултетот за Информатичка Технологија 

4.1.4.1 Карактеристики на студиските програми 

 

Факултетот  за  Информатичка Технологија,  како  дел  од  Mеѓународниот Универзитет во Струга  беше  акредитиран  во 19.04.2011 

година.  Задачите што  треба  да  ги   извршува   Факултетот   за  Информатичка Технологија  се повеќеслојни.  Тој подготвува  

дипломирани инженери по информатика со познавања од повеќе области: програмирање, системско   инженерство,  компјутерски   

мрежи   и   комуникации,  бази   на   податоци,  мултимедија   и компјутерска графика. Потребата од вакви кадри е евидентна не само кај 

нас, туку во сите земји од светот – факт  кој  го  согледуваме  секојдневно. Одржувањето  на  кадровската  екипираност  на   Факултетот  

и   подобрувањето  на  уписот   на  нови студенти  беа  најзначајните  задачи  предвидени  во  минатогодишниот  извештај.  Во  идниот  

едногодишен  период  треба да се превземат мерки за промени во работата на факултетот заради подобрување на бројот на запишани 

студенти.  



Факултетот  има  значајна  улога  во  ширењето  на  општата  информатичка  култура  во  општеството, особено   со   примена   на   

современи   образовни   технологии.   Активностите   на   Факултетот   за Информатичка Технологија се спроведуваат во согласност со 

законот за високо образование: 

1. Високо образование, научни и истражувачки активности; 

2. Имплементација на современите европски и интернационални образовни трендови; 

3. Соработка со високообразовни институции во земјата и во странство; 

4. Квалитетна евалуација според европските и интернационални стандарди;  

Целта на МУС е дипломираните да се стекнуваат со квалитетни знаења кои придонесуваат успешно чекорење низ кариерата во сите 

индустриски и академски домени. 

Факултетот за Информатичката Технологија има поддршка од Факултетот за Компјутерски Науки од American Heritage University, како 

и од страна на New York University- Скопје. 

 

2.  НАСТАВА И РЕЗУЛТАТИ ОД СТУДИРАЊЕТО 

Во академската 2013/2014 година се изведуваше настава на прв и втор циклус во прва, втора и трета година. Уписот  на  студенти  на  

Факултетот  за  информатичка технологија  за  учебната 2013/14  се  изврши  по  претходно објавен конкурс за упис. Во конкурсот беа 

детално прецизирани условите и роковите за запишување студенти. Кандидатите за упис на Факултетот за информатичка технологија  

беа со завршено средно училиште во траење од четири години. На Факултетот за информатичка технологија се запишаа кандидатите 

што беа најдобри според 2  критериуми -  просечен  успех  од  средно  образование  и  успех  по  еден  стручен  предмет - математика 

или информатика. 

На  Факултетот  за  Информатичка Технологија  при  Меѓународниот Универзитет во Струга -  Р.  Македонија,  во  прва  година  се 

запишаа  вкупно 12  студенти. Во втора година студираа 17 студенти и во трета  година  студираа 18 студенти.  

Наставата во зимскиот семестар започна на 15 Септември 2013, а траеше до 15 Февруари 2014 година. Наставата  во  летниот  семестар  

започна  на 16 ти  Февруари 2014  и  траеше  до 08  ти  Јуни 2014.  Беа одржани  по  две  колоквиумски  недели –  четвртата  недела  од  

ноември  и втората јануари,  како  и втората недела од април и јуни, соодветно. 



Во академската 2014/2015 На  Факултетот  за  Информатичка Технологија  при  Меѓународниот Универзитет во Струга -  Р.  

Македонија,  во академската година 2014/2015 година  се запиша  вкупно 81  студент.  

Наставата во зимскиот семестар започна на 15 Септември 2014, а траеше до 15 Февруари 2015 година. Наставата  во  летниот  семестар  

започна  на 16 ти  Февруари 2015  и  траеше  до 08    Јуни 2015.  Беа одржани  по  две  колоквиумски  недели –  четвртата  недела  од  

ноември  и втората јануари,  како  и втората недела од април и јуни, соодветно. 

Во академската 2015/2016 На  Факултетот  за  Информатичка Технологија  при  Меѓународниот Универзитет во Струга -  Р.  

Македонија,  во  прва  година  се запишаа  вкупно се запишаа  вкупно 16  студенти. Во втора година се запишаа 6 студенти и во трета  

година  се запишаа 4 студенти.  

Наставата во зимскиот семестар започна на 15 Септември 2015, а траеше до 15 Февруари 2016 година. Наставата  во  летниот  семестар  

започна  на 16 ти  Февруари 2016  и  траеше  до 08    Јуни 2016.  Беа одржани  по  две  колоквиумски  недели –  четвртата  недела  од  

ноември  и втората јануари,  како  и втората недела од април и јуни, соодветно. 

Студиските програми на Факултетот за информатичка технологија беа организирани според Европскиот кредит- трансфер систем, што 

значи дека студентот за секој положен предмет добива одреден број кредити. За   секој   предмет   студентот   може   да   добие   

максимум  100  поени,  од   кои  10  за   присуство   на предавањата  организирани  во  текот  на  академската  година, 10  за  активно  

учество, 20 за изработени семинарски задачи, и 60 за успешно положени тестови (т.е. 2 колоквиуми по 30 поени). Кредитите се 

доделуваат  на  студентот  откако  ќе  ги  исполни  условите  за  полагање  и  успешно  ќе  го  положи соодветниот испит. 

Во  поглед  на  изведување  на  наставата  може  да  се  каже  дека  наставниците  и  асистентите  ги одржуваа часовите навремено и 

редовно при што присуството на студентите беше задолжително.  

3. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
Во  периодот 2013/14  година,  МУС продолжи со издавачката дејност на научни трудови преку научното списание The Heritage со ISSN 

1857-7482. Во овој период се издадени три броеви на периодчното списание и тоа броевите 10, 11 и 12. 

Во периодот 2014/2015 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 12 и 13. 

 

Во периодот 2015/2016 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 14 и 15. 
 

  

 



4. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

Во текот на академската година  2013/2014 МУС започна со организација на првата Меѓународна Научна Конференција - “НАУЧНИТЕ 

ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ОДДРЖЛИВ РАЗВОЈ“ која се одржа во просториите на МУС на 19-20 септември, 2014 и на која се презентираа над 

160 научни трудови и над 200 автори од Р.Македонија, Р.Албанија, Р.Косово, Р.Србија, Р.Турција, Р.Бугарија идр. Најдобрите трудови 

од конференцијата кои се селектирани од организаторите ќе бидат објавени во посебно издание на научното списание The Heritage.  

Конференцијата беше многу успешна и МУС ќе продолжи со организирањето на Меѓународни Научни Конференции и во идните 

години. 

Во  периодот 2013/14  година,  на  домашни  и  странски  конференции  и  научни  собири  објавени  се следните трудови: 

1. ITNG – 2015 – Nevada - Deadlocks in different Operating Systems 

Helidon Karcanaj, Edra Bumci, Igli Tafa, Julian Fejzaj 

 

2. ITNG -2015 – Nevada - Implementations of file locking mechanisms, Linux and Windows  

Nevila Xoxa, Aldiger Mehilli,Igli Tafa, Julian Fejzaj 

 

3. CCIT-2014- England - 14-333 – International Conference on Advances in Computing, Communication and Technology  Threads and 

Computer Performance in OpenMP 

Arsen Kurti, Ermela Cekani Hysa, Igli Tafa.  

http://www.seekdl.org/nm.php?id=3525  

 

4. ICNAAM-2014-SCLIT- Greece – Improvement of Load Balancing mechanism in Multi-Core architectures over High Availability 

technique.  

Arsen Kurti, Igli Tafa, Aldi Disha 

http://perun.pmf.uns.ac.rs/sclit/documents/sclit%202014%20%20program.pdf 

 

5. RTACSIT – 2014 – Albania, Increasing security in virtual cloud 

Valma Prifti, Orgesa Kurti, Aulona Binaj, Denis Saatciu, Igli Tafa  

http://rtacsit.fshn.edu.al/announcements  

 

6. ICACCI-2014  - India – A trade-off between complexity and performance over Multi-Core systems.  

Vilma Tomço, Aneta Deliu, Igli Tafa.  

http://www.seekdl.org/nm.php?id=3525
http://perun.pmf.uns.ac.rs/sclit/documents/sclit%202014%20%20program.pdf
http://rtacsit.fshn.edu.al/announcements


http://icacci-conference.org/website/files/ICACCI2014-EDAS-Program.pdf pp.69/155 

1569988343%20(3), EDAS Conference 

 

7. RTACSIT – 2014 - Network Design, High Availability on Corporate Design  

Juljan Fejzaj, Denis Mani, Igli Tafa, Endri Xhino 

http://rtacsit.fshn.edu.al/announcements  

 

8. RTACSIT – 2014  Contour Detection by applying different filtering methods  

Elma Zanaj, E Gjerga, Blerina Zanaj, Igli Tafa, A Bojaxhiu 

http://rtacsit.fshn.edu.al/announcements 

 

 

9. IJCSIS – 2014 – IF 0.6, Virtualization and Live Migration in VirtualBox 

Ledina Karter, Aurora Cenga, Igli Tafa, Julian Fejzaj  

http://www.scribd.com/doc/249316675/Virtualization-and-Live-Migration-in-VirtualBox#scribd  

http://www.docstoc.com/docs/173221167/Virtualization%20and%20Live%20Migration%20in%20VirtualBox  

 

10. IJCSN – 2014 – IF 0.276, A Comparison of Global EDF and LLREF Scheduling Algorithms 

Valma Prifti, Bledar Balla, Romina Zane, Julian Fejzaj, Igli Tafa 

http://ijcsn.org/IJCSN-2014/3-5/A-Comparison-of-Global-EDF-and-LLREF-Scheduling-Algorithms.pdf  

 

11. IJCSN – 2014 - IF 0.276, Scheduling on batch systems. Simulation of First Come 

First Served (FCFS) and Shortest Job First (SJF) Algorithms 

Nevila Xoxa, Marjo Zotaj, Igli Tafa, Julian Fejzaj 

http://ijcsn.org/IJCSN-2014/3-6/Simulation-of-First-Come-First-Served-_FCFS_-and-Shortest-Job-First-_SJF_-Algorithms.pdf  

 

12. JMEST – 2014 – INDIA - Threads Scheduling on Linux Operating Systems  

Igli Tafa, Stavri Thomollari, Julian Fejzaj  

http://www.jmest.org/wp-content/uploads/JMESTN42350110.pdf  

 

13. IJCSMS – 2014 – INDIA – File Systems performance on Solid State Drive  

Julian Fejzaj, Kristo Kapshtica, Denis Saatciu, Igli Tafaj, Endri Xhina.  

http://icacci-conference.org/website/files/ICACCI2014-EDAS-Program.pdf
http://rtacsit.fshn.edu.al/announcements
http://rtacsit.fshn.edu.al/announcements
http://www.scribd.com/doc/249316675/Virtualization-and-Live-Migration-in-VirtualBox#scribd
http://www.docstoc.com/docs/173221167/Virtualization%20and%20Live%20Migration%20in%20VirtualBox
http://ijcsn.org/IJCSN-2014/3-5/A-Comparison-of-Global-EDF-and-LLREF-Scheduling-Algorithms.pdf
http://ijcsn.org/IJCSN-2014/3-6/Simulation-of-First-Come-First-Served-_FCFS_-and-Shortest-Job-First-_SJF_-Algorithms.pdf
http://www.jmest.org/wp-content/uploads/JMESTN42350110.pdf


http://www.ijcsms.com/abstractdetails.aspx?abs=782  

 

14. IJESRT – INDIA – IF 1.852 - Parallel Programming with OpenMP. 

Igli Tafa, Erlind Cuka, Julian Fejzaj  

http://www.ijesrt.com/issues%20pdf%20file/Archives-2014/November-2014/Parallel%20Programming%20with%20OPENMP.pdf  

 

15. IJACSA 2014- Volume 5, Issue 8, August, IF 1.324  -  Secure deletion of data from SSD 

Akli Fundo, Aitenka Hysi, Igli Tafa    

http://thesai.org/Downloads/Volume5No8/Paper_20-Secure_Deletion_of_Data_from_SSD.pdf  

http://thesai.org/Publications/ImpactFactor 

  

16. IJCSI – IMPACT FACTOR 0.242 – Mauritius Africa, Comparing Priority and Round Robin Scheduling Algorithms  

Alban Allkoçi, Elona Dhima, Igli Tafa 

http://www.ijcsi.org/papers/IJCSI-11-3-1-175-181.pdf  

 

17. IJCSMS – India - Simulation of Round Robin and Preemptive Priority Scheduling Algorithm 

Arsen Kurti, Aulona Binaj, Jetmir Axhami, Igli Tafa 

http://www.ijcsms.com/journals/Volume%2014,%20Issue%2001,%20September%202014_IJCSMSSept2014_20_23_Arsen.pdf 

 

18. IJTEL – ISSN 2319-2135 – ICV – 4.69 Overview of security issues in Cloud Computing  

Helidon Karçanaj, Elvira Mjeshtri, Igli Tafa 

http://www.ijtel.org/v3n4/559-561CRP0304P06.pdf 

 

19. IJCSMA – INDIA – Improved performance of Ext4 File System by Using Extent-s  

Nevila Xoxa, Kastriot Tema, Igli Tafa 

http://ijcsma.com/publications/august2014/V2I807.pdf  

 

20. IJCSIS – ISSN – 1947-5500 –USA, June 2014, A survey of Power Management Techniques of Computing Systems 

Valma Prifti, Igli Tafa, Suida Ajdini.  

http://www.docstoc.com/docs/171650519/A%20Survey%20of%20Power%20Management%20Techniques%20of%20Computing%20Syst

ems  

 

http://www.ijcsms.com/abstractdetails.aspx?abs=782
http://www.ijesrt.com/issues%20pdf%20file/Archives-2014/November-2014/Parallel%20Programming%20with%20OPENMP.pdf
http://thesai.org/Downloads/Volume5No8/Paper_20-Secure_Deletion_of_Data_from_SSD.pdf
http://thesai.org/Publications/ImpactFactor
http://www.ijcsi.org/papers/IJCSI-11-3-1-175-181.pdf
http://www.ijcsms.com/journals/Volume%2014,%20Issue%2001,%20September%202014_IJCSMSSept2014_20_23_Arsen.pdf
http://www.ijtel.org/v3n4/559-561CRP0304P06.pdf
http://ijcsma.com/publications/august2014/V2I807.pdf
http://www.docstoc.com/docs/171650519/A%20Survey%20of%20Power%20Management%20Techniques%20of%20Computing%20Systems
http://www.docstoc.com/docs/171650519/A%20Survey%20of%20Power%20Management%20Techniques%20of%20Computing%20Systems


21. IJCSN-2014- ISSN- 2277-5420 – Impact Factor 0.274, Performance of Evaluation for threads execution in single and multi-core 

processors.  

Vilma Tomço, Igli Tafa, Elona Pashaj 

http://ijcsn.org/IJCSN-2014/3-4/Performance-Evaluation-for-Threads-Execution-in-Single-and-Multi-Core-Processors.pdf 

 

22. IJCSIS – 2014 – IF 0.65 – USA,  A comparative analysis of dynamic scheduling algorithms versus the Round-Robin scheduling 

algorithm. 

Vilma Tomco, Elton Lika, Anduela Dervishi, Igli Tafa. 

http://www.docstoc.com/docs/172873385/A%20Comparative%20Analysis%20of%20Dynamic%20Scheduling%20Algorithms%20versus

%20the%20Round-Robin%20Scheduling%20Algorithm 

23. "Challenges of Opinion Mining Tools", - SCfSD Conference Proceeding Book, International University of Struga, Struga, 2014 – MSc 

Majlinda Axhiu, MSc Blerti Dauti 

24.  “The usage of Sentiment Analysis for Hearing the Voice of the Customer and Improving Businesses”, Journal of Educational and Social 

Research, Rome-Italy, Vol.4, No.4, June 2014 MSc Majlinda Axhiu 

25. “Online Distance Learning as a great indicator of gaps and opportunities in Educational policies”, Journal of Process Management-New 

Technologies, Vranje, May 2014 MSc Majlinda Axhiu 

26. “The influence of post implementation maintenance of Enterprise resource planning system on business performance”, Alb-Shkenca 

Institute, 2013 MSc Majlinda Axhiu 

27. “The Influence of the Government policies on Promoting E-payment cards: Case study in Macedonia”, Conference Proceeding Book”, 

Economic Faculty Elbasan-Albania, Elbasan, 2013 MSc Majlinda Axhiu 

28. “Information Communication Technology as a Determinant of the FDI flows”, Mediterranean Center for Social and Educational Research, 

Rome-Italy, September 2013, MSc Majlinda Axhiu 

29. COPYRIGHTS AND PIRACY PHENOMENON IN REPUBLIC OF MACEDONIA PhD Candidate Nora Maliqi, MsC Candidate Lirinda 

Vako, 

30. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WITHIN A COMPANY THROUGH THE PROGRAMMING SOFTWARE APPLICATION 

Prof.Dr. Vehbi Ramaj , Prof.Dr.Afrim Loku , Mr.sc. Mentor Kryeziu. 

http://ijcsn.org/IJCSN-2014/3-4/Performance-Evaluation-for-Threads-Execution-in-Single-and-Multi-Core-Processors.pdf
http://www.docstoc.com/docs/172873385/A%20Comparative%20Analysis%20of%20Dynamic%20Scheduling%20Algorithms%20versus%20the%20Round-Robin%20Scheduling%20Algorithm
http://www.docstoc.com/docs/172873385/A%20Comparative%20Analysis%20of%20Dynamic%20Scheduling%20Algorithms%20versus%20the%20Round-Robin%20Scheduling%20Algorithm


31. MANAGEMENT TRAINING PROCESS FROM PUBLIC INSTITUTIONS Prof.Dr. Vehbi Ramaj , Mr.sc. Mentor Kryeziu, Beqir Halilaj 

Во текот на академската 2013/14, 2014/15, 2015/16 година, се публикуваа неколку учебници, скрипти и помагала наменети 

првенствено за студентите на Факултетот за информатичка технологија при МУС.  
 

5.  АКТИВНОСТИ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СОРАБОТНИЦИТЕ 

5.1.  Настава на Факултетот за информатичка технологија 

Наставата  се  одвиваше  без  застои  и  губење  часови.  Во  текот  на учебната година беа ангажирани демонстратори кои помага во 

одржувањето дополнителни часови и консултации со студентите. 

5.1.1.Наставнички персонал 

Наставата  во  учебната  2013/14,2014/2015, 2015/2016  на  Факултетот  за  Информатичка Технологија  беше  реализирана  од  следните 

наставници и соработници: 

 

Студиска програма: Компјутерски науки 

(1 циклус на студии; 3-годишни студии/180 ЕКТС)                                                          Прва година/Прв семестар 

Р.б. Назив на предмет 

Статус 
на 

предмет 

(З-
зад./И-

изб.) 

Број на 

часови 

неделно 
(П+В+П) 

Вкупно 
часови 

(семес.) 

Професори                        

(Име/Презиме/Звање 

Број на 

групи за 
предавања 

Соработници/Асистенти            

(Име/Презиме) 

Назив на 

ст.прог./циклус/семестар 

и факултет каде 
професорот 

дополнително е 

ангажиран во рамките на 
истиот Универзитет 

1 

 Алгоритми 

з  2+4   60 

Проф.-д-р Лигор 

Никола 1 Мајлинда Аџиу 
 

2 

Вовед во 

Информатика з  1,5+3   45 Доц. д-р Игли Тафај 1 Блерти Даути 

 



3 

Математичка 

анализа з  1,5+3  45 
Проф. д-р Лигор 
Никола 1 Наим Зенку 

 

4 

Англиски јазик  

з  2+3   75 

Лектор Аријета 

Кадриу 1 
  

5 
 Веб – 
дизајнирање и  1+2 30  

Проф. д-р Бетим 
Чичо 1 Сокол Тафани 

 

6 

 Интернет 

технологии и  1+2 30 

Проф. д-р Илија 

Нинка 1 Сокол Тафани 
  

Студиска програма: Компјутерски науки 
 (1 циклус на студии; 3-годишни студии/180 ЕКТС)                                                          Прва година/Втор семестар  

Р.б. 
Назив на 
предмет 

Статус 

на 

предмет 
(З-

зад./И-

изб.) 

Број на 

часови 
неделно 

(П+В+П) 

Вкупно 

часови 

(семес.) 

Професори                        
(Име/Презиме/Звање 

Број на 
групи за 

предавања 

Соработници/Асистенти            
(Име/Презиме) 

Назив на 

ст.прог./циклус/семестар 
и факултет каде 

професорот 

дополнително е 
ангажиран во рамките на 

истиот Универзитет 

1 

Компјутерска 

архитектура  з  2+4 60 
 Проф. д-р Козета 
Севрани 1  Мајлинда Аџиу 

 

2 

Дискретна 

Математика  з   1,5+3  45 

 Проф. д-р Лигор 

Никола 1  Наим Зенку 
 

3 
Англиски јазик 

 з   3+2  45 

 Лектор Аријета 

Кадриу 1   

 
4  Програмирање з   2+4 60 Доц. д-р Игли Тафај 1  Блерти Даути 

 

5 

 Маркетинг 

Менаџмент 

 и 1+2  60 
Проф. д-р Армен 
Кадриу 1   

Бизнис информатика/ 2 
циклус/8 семестар/ 

Факултет за 

информатички 
технологии 



6 
 Мултимедија 

и 1+2 30 
Проф. д-р Неки 
Фрашери 1 Блерти Даути 

 

7 

Вовед во Linux 

Оперативни 

Системи  и 1+2 30 

Проф. д-р Бетим 

Чичо 1 Сокол Тафани 

  

 

Студиска програма: Компјутерски науки 

 (1 циклус на студии; 3-годишни студии/180 ЕКТС)                                                          Втора година/Трет семестар 

Р.б. 
Назив на 

предмет 

Статус 

на 
предмет 

(З-

зад./И-
изб.) 

Број на 
часови 

неделно 

(П+В+П) 

Вкупно 

часови 
(семес.) 

Професори                        

(Име/Презиме/Звање 

Број на 

групи за 
предавања 

Соработници/Асистенти            

(Име/Презиме) 

Назив на 

ст.прог./циклус/семестар 

и факултет каде 

професорот 
дополнително е 

ангажиран во рамките на 

истиот Универзитет 

1 

Објектно - 

ориентирано 

програмирање  з   2+4  60 

Проф. д-р Гудар 

Беќирај 1 Мајлинда Аџиу 

 

2 

Оперативни 

системи   з   1.5+3 45 Доц. д-р Игли Тафај 1 Сокол Тафани 

 

3 

Бази на 

податоци  з   1.5+3 45 

Проф. д-р Неки 

Фрашери 1 Блерти Даути 
 

4 

Англиски 

јазик з  3+2  45 

Лектор Аријета 

Кадриу 1 

  

5 

Логично 

дизајнирање и   1+2 30 

Проф. д-р Козета 

Севрани 1 Блерти Даути 
 



компјутери 

6 
Е – учење  

и  1+2 30 Доц. д-р Игли Тафај 1 Блерти Даути 

 

7 

Дизајн на 

образовен 

софтвер 

 

1+2 30 
Проф. д-р Илија 
Нинка 1 Сокол Тафани 

  

Студиска програма: Компјутерски науки 

 (1 циклус на студии; 3-годишни студии/180 ЕКТС)                                                          Втора година/Четврти семестар 

Р.б. 
Назив на 

предмет 

Статус 

на 
предмет 

(З-

зад./И-
изб.) 

Број на 
часови 

неделно 

(П+В+П) 

Вкупно 

часови 
(семес.) 

Професори                        

(Име/Презиме/Звање 

Број на 

групи за 

предавања 

Соработници/Асистенти            

(Име/Презиме) 

Назив на 
ст.прог./циклус/семестар 

и факултет каде 

професорот 
дополнително е 

ангажиран во рамките на 

истиот Универзитет 

1 

Алгоритми и 

структури на 

податоци  з 2+4   60  

Проф. д-р Лигор 

Никола 1 Сокол Тафани 

 

2 

Развивање на 

ВЕБ з  1,5+3 45 
Проф. д-р Бетим 
Чичо 1 Блерти Даути 

 

3 

Веројатност и 

статистика з  1,5+3   45 

Проф. д-р Лигор 

Никола 1 Наим Зенку 

 

4 
Англиски јазик  

 з  3+2  45 
Лектор Аријета 
Кадриу 1 

  

5 

  Напредни 

бази на 

податоци и   1+2  30 

 Проф. д-р Козета 

Севрани 1  Мајлинда Аџиу   



6 

 Виртуелна 

реалност и  

1+2 30 
Проф. д-р Неки 
Фрашери 1 

  

7 

Обработка на 

дигитални 

сигнали 

и  1+2 30 

Проф. д-р Лигор 

Никола 1 Сокол Тафани 

 

8 

Менаџирање 

на ИКТ 

проекти 

и  1+2 30 

Доц. д-р Вехби Рамај 1 Лизана Зиба 

 

9 

НЕТ 

Програмирање 

и  1+2 30 
Проф. д-р Гудар 

Беќирај 1 Мајлинда Аџиу 

  

Студиска програма: Компјутерски науки 
 (1 циклус на студии; 3-годишни студии/180 ЕКТС)                                                          Трета година/Петти семестар  

Р.б. 
Назив на 
предмет 

Статус 

на 

предмет 
(З-

зад./И-

изб.) 

Број на 

часови 
неделно 

(П+В+П) 

Вкупно 

часови 

(семес.) 

Професори                        
(Име/Презиме/Звање 

Број на 
групи за 

предавања 

Соработници/Асистенти            
(Име/Презиме) 

Назив на 

ст.прог./циклус/семестар 
и факултет каде 

професорот 

дополнително е 
ангажиран во рамките на 

истиот Универзитет 

1 

Компјутерски 

мрежи з 2+4 60 Доц. д-р Игли Тафај 1 Блерти Даути 

 

2 

Софтверско 

инженерство  з  1,5+3 45 

Проф. д-р Козета 

Севрани 1 Блерти Даути 
 

3 

Е-Бизнис 

апликации  з 1,5+3 45 Доц. д-р Вехби Рамај 1 Мајлинда Аџиу 

 

4 

Информациски 

системи з 1,5+3 45 
Проф. д-р Илиријан 
Мемолари 1 Сокол Тафани 

 



5 

XML и бази на 

податоци  и  

1,5+3 45 
 Проф. д-р Гудар 
Беќирај 1  Блерти Даути   

6 

Криптографија  

и  

1,5+3 45  Проф. д-р Илиријан 

Мемолари 1  Сокол Тафани   

7 

Податочно 

рударство 

И 1,5+3 45 
Проф. д-р Козета 

Севрани 1 Блерти Даути 

 

8 

Вештачка 

интелегенција 

И 1,5+3 45 

Доц. д-р Игли Тафај 1 Мајлинда Аџиу 
 

9 

Програмирање 

игри 

И 1,5+3 45 
Проф. д-р Неки 

Фрашери 1 Сокол Тафани 

  

Студиска програма: Компјутерски науки 

 (1 циклус на студии; 3-годишни студии/180 ЕКТС)                                                          Трета година/Шестти семестар 

Р.б

. 
Назив на предмет 

Стату

с на 
предм

ет (З-

зад./И

-изб.) 

Број на 

часови 

неделно 

(П+В+П
) 

Вкупно 

часови 

(семес.) 

Професори                        

(Име/Презиме/Звање 
Број на 

групи за 
предавања 

Соработници/Асистент

и            (Име/Презиме) 

Назив на 
ст.прог./циклус/семестар 

и факултет каде 

професорот 

дополнително е 
ангажиран во рамките на 

истиот Универзитет 

1 
Дипломска работа 

 з 3+6  90 

 

1 

  

2 

Компјутерска 

графика з  1,5+3 45 Доц. д-р Игли Тафај 1 Блерти Даути 

 

3 

Дистрибирано 

сметање  з 1,5+3 45  
Проф. д-р Лигор 
Никола 1 Мајлинда Аџиу 

 

4 

Безбедност на 

мрежи  и 1,5+3 45 

Проф. д-р Илија 

Нинка 1 Сокол Тафани 
 



5 

 Безжични 

технологии  и  1,5+3  45 
Проф. д-р Бетим 
Чичо 1 Лиринда Вако 

 

6 

Мрежно 

програмирање  и 1,5+3  45 

 Проф. д-р Илија 

Нинка 1  Сокол Тафани   
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7.Настава на други институции 

Факултетот   за   информатичка технологија   покриваше   и   оддреден   број   предмети   на   

другите   факултети   на МУС.  Во  табелата  се  прикажани  факултетите,  предметите  и  лицата  

што  ги реализираа предметите: 

Факултет Предмет Професор Асистент 

Економски Факултет Вовед во 

Информатика 

Доц. д-р Игли Тафај Асс. Мајлинда Аџиу 

Правен Факултет Вовед во 

Информатика 

Доц. д-р Игли Тафај Асс. Блерти Даути 

Факултет за 

Политички науки 

Вовед во 

Информатика 

Доц. д-р Игли Тафај Асс. Блерти Даути 

 

Студентите   продолжија   да   го   издаваат   списанието  “International Student”.  Во  ова  списание  

се  објавуваат  проширени абстракти од квалитетни дипломски и семинарски трудови. 

За  Европскиот International Student  формирана  е  работна  група  од  десетина  студенти  кои  

имаат задача да пишуваат статии два пати во еден семестар. Во работната група членуваат 

студенти од прва и втора година. 

8.1 Практична работа на студентите 

Во  текот  на  академската  2013/2014  , 2014,2015 и 2015/2016  студентите  покажаа  висок 
степен  на  заинтересираност  за  изведување  на  практичната  обука  и  тоа  низ повеќе 

форми: со пријавување во центарот за кариера, со самоиницијативност за откривање 
конкретни институции во кои би изведувале практичната работа,  со уредно  
исполнување  на  административните  работи,  како  што  се  добивањето упатница, 
оправдувањето за отсуството од настава и вежби, со документирање за изведената 

практична обука и препорака за нивно идно вработување . 

Најчесто  практикуван  облик на комуникација со  компаниите  и 
организациите  беше доставувањето   писма,   телефонски и електронски 

комуникации,  посета  на  некои  од  овие  организации  и  др.  форми.  Поаѓајќи  од 
оправданоста и   полезноста на практичната работа на  студентите, а во 
согласност  со  актите  на  нашиот  Универзитет  и  ценејќи  ги  најновите  законски решенија 
за задолжителна едномесечна практика на студентите, во почетокот на април  2014  

година,  преку  Центарот  за  кариера  беа  испратени  писма  до околу 200 компании, 
институции, министерства, државни установи, финансиски куќи и сл. 

Со писмата институциите беа запознаени за нашата потреба и  можност од изведување 
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на практична обука на студентите, понудени беа контактите со нашиот Универзитет и 
замолени беа во кус рок да одговорат за нашата понуда и молба и да се идентификуваат 

организационите делови, односно лицата со кои ќе се одвива комуникацијата во текот на 
целата академска година. 

На списокот од фирми и институции се наоѓаат речиси сите 
потенцијални установи од кои нашите студенти можат содржински, регуларно и 
квалитетно да ја изведуваат практичната работа. 

Позитивни   писмени   одговори   се   добиени   од   околу   25   компании   и институции, а со 
останатите комуникацијата и потврдните одговори се одвиваа по електронски  пат  или  
преку  телефон  (Министерство  за  финансии,  Агенција  за државни   службеници,   
Стопанска   комора   на   Македонија,   Царинска   управа, Министерство  за  економија,  
Прокредит   банка,   Зират   банка,   ТТК   банка, Стопанска  банка,  НЛБ  пензиски  фонд  

при  Тутунска  банка,  Министерство  за транспорт  и  врски итн. Според   информациите   
со   кои   располагаа   студентите   за   изведување практична  работа  во  текот  на  
академската  2013/2014  година  во  Центарот  за кариера при Економскиот факултет се 
пријавиле и во согласност со можностите за  прифаќање  од  страна  на  компаниите  и  

институциите,  а  според  нивните конкретни  одговори  и  договарање  со  Центарот  за  
кариера,  практична  обука реално посетувале 87 студенти. 

Од  прегледот  на  реализирана  практична  работа  може  да  се  констатира дека  таа  
најчесто  се  изведувала  во  банки,  фирми,  консалтинг  и  маркетинг агенции,
 сметководствени бироа, финансиски организации, државни 
институции итн. 
Во текот на 2015/2016, Факултетот по информатичка технологија при МУС  има склучено 

договори со повеќе фирми  во Република Македонија каде студентите би можеле да ја реализираат 

праксата: 

 ProCredit Bank 

 NLB Tutunska Banka 

 Општина Струга 

 Јонгис Компјутери 

9.ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

Факултетот   за  Информатичка технологија  е   одговорен   за  набавката,  инсталацијата  и   

одржувањето  на   сета информатичка опрема на Универзитетот. 

Ова се обемни и многу сложени задачи.  Универзитетот   располага   со   околу  150   лаптоп   и 

десктоп   компјутери,   неколку   сервери,   видео проектори, специјализирана хардверска опрема 

за идниот систем за далечинско учење. Универзитетот  користи  и  бројни  софтверски  решенија. 

Невозможно  е  сета  опрема  да  биде  одржувана   од  само  еден  човек,  па ангажирани  се  сите  

асистенти  од  областа  информатика  за одржување.  Во изминатиот период  многу од ИТ 

сервисите на Универзитетот се хостирани на надворешни сервери: веб сервер, емаил сервер и др. 
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9.1 Веб Сајт на Универзитетот 

Тековната   состојба   на   веб   сајтот   е   задоволителна:  сите   линкови   функционираат,  

повеќето   од текстовите  и  информациите  за  факултетите  и  наставниот  кадар  се  ажурни,  сите  

страни  имаат англиски и албански   преводи. Во текот на 2013/14 година, 2014/2015 и 2015/2016   

се изработи нова верзија на веб сајтот која овозможи сите содржини да бидат лесно менаџирани со 

тоа што новиот систем има и панел за лесна администрација на содржината.  Малите пропусти 

(доколку ги има) како и тековните новости и настани поврзани со Универзитетот редовно се 

ажурираат.  Во   контекст   на   непрекината   функционалност   на   веб   сајтот,  редовно   се   

одржуваат состаноци со работната група задолжена за техничко одржување и ажурирање на 

содржината на веб сајтот, во која членуваат вработени од сите факултети на МУС. 

Во склоп на екипата за менаџирање на веб сајтот функционира и групата за промовирање на 

Универзитетот и во социјаните мрежи каде вреди да се спомне групата во Facebook има над 19000 

корисници. 

Во текот на последните шест месеци се забележани околу 220000 посетители на страната на 

универзитетот од кои 53000 се автентични посетители. 

Од вкупните посети повеќето од посетителите се од Македонија проследени од Турција, Албанија, 

Косово, Швајцарија, САД, Црна Гора итн. 

Во склоп на екипата за менаџирање на веб сајтот функционира и групата за промовирање на 

Универзитетот и во социјаните мрежи каде вреди да се спомне групата во Facebook има над 23 000 

корисници. 

Во текот на последните шест месеци се забележани околу 50000 посетители на страната на 

универзитетот од кои 20000 се автентични посетители. 

Од вкупниот собраќај 49% е остварен со директно впишување на веб адресата доколку 30% е 

реализиран од интернет пребарувачите и околу 21% од други реферирачки веб сајтови. 

10.2  Апликативен и инфраструктурен софтвер 

Email  серверот  кој  ги  опслужува  емаилите  на  вработените и студентите  во  Универзитетот  

моментално  работи задоволително,. Во врска со студентските е-маили,  секој  запишан  студент  

на МУС  веќе  поседува  своја  сопствена  емаил  адреса  од  типот (ime prezime generacija) 

i.prezimeGG@eust.edu.mk.   Сите   овие   работи   поврзани   со   е-маилот се хостирани на сервер 

на гоогле каде може да се користат и други услуги за едукација како google docs и многу други 

сервиси од гоогле за едукација. 

Лабораториите главно работат со Linux Ubuntu оперативен систем и за нивно одржување работат 

асистентите од Факултетот за Информациони Технологии. 

Во текот на учебната 2013-2014, 2014/15, 2015/2016 година покрај секојдневните редовни обврски 

групата се ангажира за тековно одржување на информатичката опрема. 
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Како  и  со  секоја  друга  опрема, така  и  информатичката, за  време  на   работењето  доаѓа  до  

нејзино откажување. Сите неисправности кои се појавуваат, а кои  се во домен  кој можеме  да го 

направиме редовно  се  санираат.  Неисправната  опрема  која  не  можеме  да  ја  поправиме,  се  

носи  во  фирмата Јонгис.  Од  работењето  на  Јонгис сме  задоволни  бидејќи  многу  брзо  

реагираат  и  ја  поправаат опремата на професионален начин. 

Групата  се  ангажира  да  ја  доведе  опремата  во  состојба  на  нормална  употреба  но  се 

појавуваат и поголеми проблеми. 

Информатичката  опрема  има  краток  век  на  употреба  и во наредниот период очекуваме  да се 

појавуваат се повеќе неисправности. 

Во  наредниот  период  како  и  досега  ќе  продолжиме  со  ангажирање  на  тековно  одржување  

на информатичката опрема. 

11.РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ 

11.1 Наставно-научен совет 

Наставно-научниот совет функционираше во следниот состав: 

 Проф. Др.Гзим Селими декан 

 Доц. Др Алит Ибраими  

 Доц. Др. Мирјана Крлеска 

 Гузимтар Рушани Генерален Секретар 

 Блерти Даути асистент 

 Мајлинда Аџиу асистент  

 Лизана Зиба асистент 

 Армир Зиба асистент 

Наставно-научниот  Совет  одржа неколку седници  во  учебната 2013/2014, 2014/15, 2015/2016   

година, од  кои  поголемиот  дел беа со конститутивни точки на дневен ред, како и избор на 

наставници и соработници и донесување на акти, неопходни за функционирање на Факултетот.  

11.2 Деканска Управа 

Деканската  управа  се  состануваше  по  потреба  и  ги  вршеше  работите  од  своја  надлежност:  

ги подготвуваше и  предлагаше  актите и  материјалите за прашања за  кои  одлучува  наставно-

научниот совет  и  деканот,  за  издавачката  дејност  на  Факултетот,  како  и  други  работи  што  

беа  актуелни  во тековното работење на Факултетот за информатичка технологија. 

11.3 Работа со Одбор за акредитација 

Во   учебната  2013/2014,2014/15, 2015/2016   година   имаше   интензивна   комуникација   со   

Одборот   за   Акредитација. Елаборатите  за  усогласување  на  студиските  програми  за  прв  

циклус  студии  и  за  двегодишните студии на вториот циклус беа акредитирани.  
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11.4 Главни предизвици и отворени проблеми 

Главни предизвици за Факултетот за Информатичка технологија во новата учебна година ќе биде 

зголемување на уписот на нови студенти. 

Врз уписот на идни студенти негативно влијаат следниве чинители 

1. Исклучително голема конкуренција од другите државни и приватни факултети 

2. Ниска партиципација на државните универзитети 

 

4.2. Постдипломски студии  

4.2.1 Постдипломски студии при Факултетот за Економски Науки 

На Факултетот за економски науки  при МУС  континуирано се спроведуваат 

последипломски студии (магистерски). Магистерските студии се организираат врз основа 

на Решението за прифаќање и акредитација за основање на приватна високообразовна 

установа Меѓународен Универзитет во Струга со арх.бр. СЛ.12 од 14.05.2009  од страна на 

Одборот за Акредитација  

Студиска програма по Економија и Бизнис (структура на програма) 

Четврта  година 

VII семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 Е 401 Методологија на научно 

истражувањ. 

90 4+2 7 210 

2 Е 402 МЕО 90 4+2 8 240 

3 Е 404 Меѓународен бизнис 90 4+2 8 240 

4  

 

E 403 

Е 412 

Е 414 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Стратегиски маркетинг 

Економии во транзиција 

Европски економски интеграции 

 

90 4+2 7 210 
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ВКУПНО  360 24 30  

 

VIII семестар 

 

Р. б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 Е 408 Економија на рзвој 90 4+2 8 240 

2 Е 409 Економија на јавен сектор 90 4+2 8 240 

3 Е 410 Организационо однесување 90 4+2 7 210 

4  

 

Е 415 

Е 416 

P 418 

 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Меѓународен маркетинг 

Менаџмент на ризик 

Макроекономска анализа 

 

90 4+2 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

 

Петта година 

IX семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 E 504 Меѓународни организации и 

глобализација 

90 4+2 8 240 

2 Е 413 Меѓународен финансиски менаџм. 90 4+2 8 240 

3 Е 506 Економска политика на ЕУ 90 4+2 6 180 

4  

Е 509 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Европско бизнис окружување 

90 4+2 8 240 
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Е 510 

Е 511 

Анализа на финансиски извешта 

МИС 

ВКУПНО  360 24 30  

 

 

 

X семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на 

часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1  Магистерски труд   30  

ВКУПНО    30  

 

Студиска програма по Маркетинг и Финансиски Менаџмент (структура на програма) 

Четврта  година 

VII семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 Е 401 Методологија на научно истражувањ. 90 4+2 7 210 

2 Е 402 МЕО 90 4+2 8 240 

3 Е 403 Стратегиски маркетинг 90 4+2 8 240 

4  

 

E 411 

Е 412 

Е 413 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Меѓународно трговско право 

Економии во транзиција 

Меѓународен финансиски менаџмент 

90 4+2 7 210 
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ВКУПНО  360 24 30  

 

 

 

 

VIII семестар 

 

Р. б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 Е 405 Стратегиски менаџмент 90 4+2 8 240 

2 Е 406 Управување со производи 90 4+2 8 240 

3 Е 407 Политика на цени 90 4+2 7 210 

4  

Е 415 

Е 416 

P 417 

 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Меѓународен маркетинг 

Менаџмент на ризик 

Интернет маркетинг 

 

90 4+2 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

Петта година 

IX семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 E 501 Е – бизнис 90 4+2 8 240 

2 Е 502 Меѓународен менаџмент 90 4+2 8 240 

3 Е 503 Однесување на потрошувачи 90 4+2 7 210 
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4  

 

Е 508 

Е 504 

Е 509 

 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Односи со јавност 

Меѓународни организации и 

глобализација 

Маркетинг на услугите 

 

90 4+2 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

 

X семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на 

часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1  Магистерски труд   30  

ВКУПНО    30  

 

На  Факултетот  за  економски  науки  при  Меѓународниот Универзитет во Струга, 

во академската 2013/14 година студираат вкупно 55 студенти. 
Поголемиот  број  на  студенти  ги  положија  колоквиумите  и  постигнаа 

задоволителен успех. Просечната оценка по предметите е околу 7.80, што може да  се  
смета  како  задоволителен  показател  за  нивото  на  стекнати  знаења  на студентите. 

 
Наставата  во  зимскиот  семетар  започна  на  15.09.2013,  а  заврши  на 14.01.2014 

. Летниот семестар започна на 15 февруари и траеше до 15 јуни 2014; Според насоките од 
Болоњската декалрација, проверката на знаење на студентите   се   изврши   во   две   

колоквиумски   недели:   првата   23-27.11.2013, втората  11.01  -15.01.2014 за  зимски 
семестар; првата 12-16.04.2014г., втората 31.05.-04.06.2014 за летен семестар. 

 
На  Факултетот  за  економски  науки  при  Меѓународниот Универзитет во Струга, 

во академската 2014/15 година студираат вкупно 36 студенти: 
Наставата  во  зимскиот  семетар  започна  на  15.09.2014.,  а  заврши  на 

14.01.2015.  Летниот семестар започна на 15 февруари и траеше до 15 јуни 2015; Според 
насоките од Болоњската декалрација, проверката на знаење на студентите   се   изврши   во   

две   колоквиумски   недели:   првата   22-26.11.2014, втората  10.01  - 14.01.2015 за  зимски  
семестар; првата 11-15.04.2015г., втората 30.05.-03.06.2015 за летен семестар.  
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На  Факултетот  за  економски  науки  при  Меѓународниот Универзитет во Струга, 
во академската 2015/16 година студираат вкупно 38 студенти: 

 
Наставата  во  зимскиот  семетар  започна  на  15.09.2015.,  а  заврши  на 14.01.2016 . 
Летниот семестар започна на 14 февруари и траеше до 15 јуни 2016; Според насоките од 
Болоњската декларација,проверката на знаење на студентите   се   изврши   во   две   

колоквиумски   недели:   првата   21-25.11.2015, втората  09.01  - 13.01.2016 за  зимски  
семестар; првата 09-13.04.2016г., втората 04-08.06.2016 за летен семестар. 

 
Студиската програма на Факултетот за економски науки беше 

организирана   според   Европскиот   кредит-трансфер   систем,   што   значи   дека студентот  
за  секој  положен  предмет  добива  одреден  број  кредити.  За  секој предмет студентот 
може да добие максимум 100 поени, од кои 10 за присуство на  предавањата  
организирани  во  текот  на  академската  година,  30  за  активно учество  и  изработени  

семинарски  задачи,  и  60  за  успешно  положени  тестови (т.е. 2 колоквиуми по30 поени). 
Кредитите се доделуваат на студентот, откако ќе ги исполни условите за полагање и 
успешно ќе го положи соодветниот испит. Во поглед на изведување на наставата  може да  
се каже дека наставниците и асистентите ги одржуваа часовите навремено и редовно при 

што присуството на студентите беше задолжително.  
 

4.2.2  Постдипломски студии при Факултетот за Правни Науки 

На Факултетот за правни науки  при МУС  континуирано се спроведуваат 

последипломски студии (магистерски). Магистерските студии се организираат врз основа 

на Решението за прифаќање и акредитација за основање на приватна високообразовна 

установа Меѓународен Универзитет во Струга со арх.бр. СЛ.12 од 14.05.2009  од страна на 

Одборот за Акредитација  

Насока: ПРАВОСУДНИ СТУДИИ 

 

По завршувањето на овие студии во втор циклус, возможно е да се полага директно 

правосуден испит (адвокатски) и да се работи во сите стручни органи на правосудството 

во Македонија (како и во сите други органи на државната управа). 

Со оваа специјализација во областа на правосудните студии, студентите се оспособуваат 

за сите основни и развиени научни и стручни сознанија од областа на правосудството, и 

позитивното право, како и сите категории и институти на правоти.  

Европското право е исто така дел од базичните студии на насоката. 

Со оваа специјализација, студентите се оспособуваат да работат во целата дипломатска и 

конзуларна служба на државата, да бидат експерти во меѓународните владини и 

невладини организации од оваа област, како и во меѓународите трибунали и арбитражи. 

Студентите се оспособуваат за водење меѓународни спорови и специјализација за 

адвокатските застапувања со странски елементи и посебните процедури пред европските и 

универзалните арбитражни судови. 

 

Студиска програма по Правосудни студии  (структура на програма) 
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Четврта  година 

VII семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 P411 Правосудство и внатрешни работи на 

ЕУ 

90 4+2 8 240 

2 P312 Меѓународни организации 90 4+2 8 240 

3 P412 Методологија на истражување 90 4+2 8 240 

4  

 

E402 

L411 

L412 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Меѓународни економски односи 

Арбитражно право 

Стечај и стечајна постапка 

 

90 4+2 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

 

VIII семестар 

 

Р. б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 L421 Меѓународно казнено право 90 4+2 8 240 

2 L422 Институциите на Европската Унија 90 4+2 8 240 

3 P421 Дипломатско и Конзуларно право 90 4+2 8 240 

4  

 

L423 

L424 

P422 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Човекови права  и слободи 

Авторско право и право на 

индустриска сопственост 

Евроатланските интеграции  

90 4+2 7 210 
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ВКУПНО  360 24 30  

 

Петта година 

IX семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 L511 Постапките во институциите на 

Европската Унија и Европскиот 

Совет  

90 4+2 8 240 

2 L512 Административни процедури 90 4+2 8 240 

3 L513 Етика и деонтологија 90 4+2 6 180 

4  

 

P511 

P514 

L514 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Методи и техники на 

решавањето на конфликтите 

Медиуми и Глобализација 

Систем на владење во САД 

 

90 4+2 8 240 

ВКУПНО  360 24 30  

 

X семестар 

ЗАВРШЕН ТРУД                кредити       30   оптовареност               600 

 

Насока: Криминалистика и детективи  

Мисијата на насоката на Криминалистика и детективи е да го негува академскиот успех и 

достигнувањата на студентите засега само на прв циклус на студии во областа на 

детективската дејност и криминалистика. На студентите им е овозможена солидна 

академска основа со пристап до продлабочени знаења и тие се подготвуваат да бидат 
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успешни, компетентни професионалци и одговорни граѓани во национални и меѓународни 

рамки. Насоката ја промовира приватната детективска дејност и криминалистичките 

науки, развој на лидерство како и развојот на долготрајни животни способности. 

 

Со цел да ја спроведе во пракса својата мисија, факултетот ги разви следниве цели: 

1. Постојана сатисфакција како врвен приоритет на факултетот; 

2. Континуиран развој и успешен спој меѓу академското ниво и практичната работа; 

3. Постојано унапредување на продуктите на факултетот (програмски, образовните, 

оперативни исл.); 

4. Создавање на услови за постојан развој на кадарот и негова надградба; 

5. Овозможување на високо образовно ниво за студентите; 

6. Воспоставување на кооперативни врски со домашни и меѓународни институции, заради 

негување на академскиот развој; 

Студиска програма по Криминалистика и детективи  (структура на програма) 

Четврта  година 

VII семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 P411 Правосудство и внатрешни работи на 

ЕУ 

90 4+2 8 240 

2 L413 Јавно Обвинителство и истраги 90 4+2 7 210 

3 P412 Методологија на истражување 90 4+2 8 240 

4  

 

E402 

L414 

L415 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Меѓународни економски односи 

Меѓународно хуманитарно право 

Царинско право о царинска тарифа 

 

90 4+2 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

 

VIII семестар 

 Код на  Вкупен Неделен   
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Р. б. предметот  Назив на предметот  фонд  

на часови 

фонд  

на часови 

ЕКТС Оптоварување 

1 L421 Меѓународно казнено право 90 4+2 8 240 

2 L422 Институциите на Европската Унија 90 4+2 8 240 

3 L425 Разнузнавање и контраразнузнавање 90 4+2 7 210 

4  

 

L423 

L424 

P422 

 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Човекови права  и слободи 

Авторско право и право на 

индустриска сопственост 

Евроатланските интеграции  

 

90 4+2 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

 

Петта година 

IX семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 L511 Постапките во институциите на 

Европската Унија и Европскиот 

Совет  

90 4+2 8 2420 

2 L515 Криминалистичка техника 90 4+2 8 240 

3 L513 Етика и деонтологија 90 4+2 6 180 

4  

 

L512 

P514 

L514 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

 

Административни процедури 

Медиуми и Глобализација 

Систем на владње во САД 

90 4+2 8 240 
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ВКУПНО  360 24 30  

X семестар 

 

Семинари 

 Дел од наставничкиот и соработничкиот кадар учествуваше на меѓународни 

семинари, во повеќе различни својства. Учеството на меѓународни семинари во секој 

случај придонесува за етаблирање и промоција на ФПН и  МУС во пошироки размери, 

како и за усовршување на наставниот и соработничкиот кадар, што во крајна линија, 

повторно оди во полза за самата институција, бидејќи квалитетот на кадарот е битен 

фактор при одлучувањето на кандидатите на кој универзитет ќе го продолжат своето 

образование. 

 Практична настава  

 

 Практичната настава на Факултетот за правни науки, генерално се одвива во 

рамките на наставата, пред сè, на вежбите по соодветните предмети. Исто така, за 

студентите од погорните години, се организараа посети во институциите на правосудниот 

систем. Со оглед на фактот дека со најновите измени и дополнувања на ЗВО, е предвидено 

задолжителна практична настава за студентите во сите студиски години, истата ќе биде 

спроведувана од наредната академска година. 

Исто така, во текот на академската 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 година нашите 

студенти учествуваа и на меѓународни семинари. 

 

Наставата се одвиваше паралено во Струга и  Гостивар, без застои и губење на часови. 

 
Наставно научен-совет 

Наставно-научниот совет во 2013/14, 2014/2015, 2015/16 година функционираше во 

следниот состав: 

Доц. Д-р Бледар Илиа, Проф. Д-р. Сејфула Османи, Доц. Д-р. Урим Вејсели, Проф. Д-р. 

Осман Кадриу, Доц. Д-р Ебрар Ибраими, Доц. д-р Мимоза Бакиевска,  Асистент М-р 

Гузимтар Рушани, Проф. Д-р Флора Села Кастрати,  Проф. Д-р.Мерсим Максути, Проф. 

Д-р. Армен Кадриу, Проф. Д-р.Насер Адеми. 

Соработниците присуствуваа на Наставно-научниот совет , но без право на глас. 

Наставно-научниот Совет во текот на академската 2013/14, 2014/2015 и 2015/16 година 

одржа повеќе седници и ги вршеше работите од своја надлежност: ги подготвуваше и 

предлагаше актите и материјалите за прашања за кои одлучуваат наставно-научниот совет 

и деканот, за издавачката дејност на факултетот, како и други работи што беа актуелни во 

тековното работење на Факултетот за правни науки. 

ЗАВРШЕН ТРУД                кредити       30   оптовареност               600 
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4.2.3  Постдипломски студии при Факултетот за Политички Науки 

На Факултетот за политички науки  при МУС  континуирано се спроведуваат 

последипломски студии (магистерски). Магистерските студии се организираат врз основа 

на Решението за прифаќање и акредитација за основање на приватна високообразовна 

установа Меѓународен Универзитет во Струга со арх.бр. СЛ.12 од 14.05.2009  од страна на 

Одборот за Акредитација. 

Структура на постдипломската студиска програма на Факултетот за Политички 

Науки во Насоката Дипломатија и Меѓународни Односи: 

Четврта  година 

VII семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 P411 Правосудство и внатрешни работи на 

ЕУ 

90 4+2 8 240 

2 E402 Меѓународни економски односи 90 4+2 7 210 

3 P412 Методологија на истражување 90 4+2 8 240 

4  

 

P413 

L215 

P414 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Менаџмент со човечки ресурси 

Менаџмент на кризи 

Надворешно-политичка анализа 

 

90 4+2 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

 

VIII семестар 

 

Р. б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 P421 Дипломатско Конзуларно право 90 4+2 8 240 

2 L423 Човекови права  и слободи 90 4+2 8 240 
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3 P422 Евроатланските интеграции  90 4+2 7 210 

4  

 

L421 

E506 

L422 

 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Меѓународно казнено право 

Економска политика на ЕУ 

Институциите на Европската Унија 

 

90 4+2 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

Петта година 

IX семестар 

 

Р. 

б. 

Код на 

предметот  

 

Назив на предметот  

Вкупен 

фонд  

на часови 

Неделен 

фонд  

на часови 

 

ЕКТС 

 

Оптоварување 

1 P511 Методи и техники за решавање 

на конфликти 

90 4+2 7 210 

2 P512 Регионална Политика 90 4+2 8 240 

3 P513 Дипломатска етика 90 4+2 8 240 

4  

 

L511 

P514 

L514 

 

Изборен предмет  (се избира 

еден): 

Постапките во институциите на 

Европската Унија и Европскиот 

Совет  

Медиуми и Глобализација 

Систем на владење во САД 

 

90 4+2 7 210 

ВКУПНО  360 24 30  

X семестар 

 

ЗАВРШЕН ТРУД                кредити       30   оптовареност               600 
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Во академската  20013/2014  година  на  Факултетот  за  политички  науки  на  вториот циклус   

се   запишани 12 студенти. Поголемиот  број  на  студенти  ги  положија  колоквиумите  и  

постигнаа задоволителен успех. Просечната оценка по предметите е околу 7.60, што може 

да  се  смета  како  задоволителен  показател  за  нивото  на  стекнати  знаења  на 

студентите. 

Наставата  во  зимскиот  семетар  започна  на  15.09.2013.,  а  заврши  на 
14.01.2014. Летниот семестар започна на 14 февруари и траеше до 15 јуни 2014; Според 
насоките од Болоњската декаларација, проверката на знаење на 
студентите   се   изврши   во   две   колоквиумски   недели:   првата   23-27.11.2013, втората  

11.01  -15.01.2014 за  зимски  семестар; првата 12-16.04.2014г., втората 31.05.-04.06.2014 за 
летен семестар.  
Во академската  2014/2015  година  на  Факултетот  за  политички  науки  на  вториот циклус   

во прва година се   запишани 8 студенти. 

Наставата  во  зимскиот  семетар  започна  на  15.09.2014.,  а  заврши  на 14.01.2015 . 
Летниот семестар започна на 14 февруари и траеше до 15 јуни 2015; Според насоките од 
Болоњската декалрација, проверката на знаење на студентите   се   изврши   во   две   
колоквиумски   недели:   првата   22-26.11.2014, втората  10.01  - 14.01.2015 за  зимски  
семестар; првата 11-15.04.2015г., втората 30.05.-03.06.2015 за летен семестар.  
 

Во академската  2015/2016  година  на  Факултетот  за  политички  науки на вториот циклус   

во прва година се   запишани 3 студенти. 

 
Наставата  во  зимскиот  семетар  започна  на  15.09.2015.,  а  заврши  на 14.01.2016 . 
Летниот семестар започна на 14 февруари и траеше до 15 јуни 2016; Според  насоките од 
Болоњската декалрација, проверката на знаење на студентите   се   изврши   во   две   
колоквиумски   недели:   првата   21-25.11.2015, втората  09.01  - 13.01.2015 за  зимски  
семестар; првата 09-13.04.2016г., втората 04-08.06.2016 за летен семестар.  
 

4.3 Докторски студии  

4.3.1 Докторски студии при Факултет за Економски Науки 
 

Факултетот за Економски Науки при МУС од 2013/14, 2014/2015, 2015/2016 има Решение за 

акредитација на Факултетот за Економски Науки, Студиска Програма Маркетинг и 

Финансиски Менаџмент со бр на решение 15-4/7 од датум 03/12/2013, решение за 

акредитација 15-151/4 од датум 07/02/2014 за проширен список на ментори, и решение бр 

05-198/3 од 18.12.2014  за проширен список на менторирски студии по Економски Науки 

после добиениот допис до страна на Министерството за Образование и наука на 

Р.Македонија со бр.12-10892/1 од 30.10.2009 година, со  кој што сме известени да 

направиме напори за почнување на докторски студии со менторски систем.А истовремено 

после тоа Ректорската Управа донесе одлука за запишување на студии со менторски систем со 

бр.02-228/2 од 22.08.2011 година. 
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4.3.2 Докторски студии при Факултет за Правни Науки 

Факултетот за Правни Науки при МУС од 2013/14 година има добиено  Решение за 

акредитација на Факултетот за Правни Науки, Студиска Програма Правни Науки со бр на 

решение 15-4/2 од датум 29/03/2013. 

Запишани студенти на Правен  Факултет за академската година 2013/2014  -12 кандидати,   

Запишани студенти на Факултет за Правни за академската година 2014/2015- 12 

кандидати,     

Запишани студенти на Факултет за Правни за академската година 2015/2016- 12 

кандидати.   

 

4.3.3.Докторски студии при Факултет за Политички Науки 

Факултетот за Политички Науки при МУС од 2011/12 година има добиено  Решение за 

акредитација на Факултетот за Политички Науки, Студиска Програма Политички Науки 

со бр на решение 15-4/3 од датум 19/04/2013. 

Запишани студенти на Факултет за Политички Науки за академската година 2013/2014- 12 

кандидати,   

Запишани студенти на Факултет за Политички за академската година 2014/2015- 12 

кандидати,     

Запишани студенти на Факултет за Политички за академската година 2015/2016 -12 

кандидати,  
 

5. ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 

Просторните услови на Меѓународниот Универзитет  во Струга ги задоволуваат потребите 

на студентите и вработените односно потребите што произлегуваат од Болоњската Декларација. 

Наставата на сите Факултетите се изведува во две една смена. Студентите  имаат термини во кои 
ќе можат дополнително да се ангажираат и вежбаат за совладување на наставните содржини од 

практичниот дел на испитите.  Меѓународниот Универзитет во Струга, основачот внимаваше 

просторот и опремата да се во согласност со пропишаните нормативи и стандарди за вршење 
високообразовна дејност. Дејноста ќе се одвива во деловниот простор што Еуро Колеџ 2007 д.о.о 

Струга, го изгради. Овој деловен простор се наоѓа во Населбата Езерски Лозја бр. 1-во Струга.  

На овој простор се опремени и се подготвени за изведување настава два објекти во рамките на кои 
ќе се користат приземјето, првиот, вториот,третиот и четвртиот кат. Севкупно, објектите имаат 

површина по  1.950.48 м2.  

Во продложение детално се опишани распоредот, намената и квадратурата на просториите. 

Исто така, се приложени и табели во кои е опишана материјално-техничката опременост на 

просториите на Меѓународниот Универзитет во Струга. 

Комплетно оформени и опремени за изведување настава во двата објекти се подрумот, 

приземјето, првиот, вториот, третиот и четвртиот кат во површина од 2 х 1.950.48 м2 и тоа:   

Приземје со вкупна површина од 2 х 328.20 м
2
 кое се состои од: 

- (2) влезени хола се површина од по  56,32 м2 

- (2) ходници со површина од  по 5,35 м2; 

- (2) студентски прашања со површина од по 47.35 м2; 
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- (2) предавални 1 со површина од по 43,04 м
2
; 

- (2) предавални 2 со површина од по 44,35 м
2
; 

- (2) предавални 3 со површина од по 44,35 м
2
; 

- (2) предавалн 4 со површина од по 44.35 м
2
; 

- (2) санитарни чворови вкупна зафатнина од по 14.05 м
2
; 

- (2) лифтови со површина од по 11,70 м
2
; 

- (2) скали со површина од по 17,34 м
2
; 

I  Кат во двата објекти е со вкупна површина од по 262,07 м
2
 кој се состои од: 

- (2) мини амфитеатари со површина од по  88,55 м
2
; 

- (2) предавални 1 со површина од по 65,46 м
2
; 

- (2) предавални 2 со површина од по  52,06 м
2
; 

- (2) санитарни чворови со вкупна зафатнина од по 12,37 м
2
; 

- (2) лифтови со површина од по 11,70 м
2
; 

- (2) скали со површина од по 17.44 м
2
; 

- (2) ходници со површина од по 14,49 м
2
.  

II  Кат во двата објекти е со вкупна површина од по 262,07 м
2
 кој се состои од: 

- (2) мини амфитеатари со површина од по 88,55 м
2
; 

- (2) предавални 1 со површина од по 65,46 м
2
; 

- (2) предавални 2 со површина од по 52,06 м
2
; 

- (2) санитарни чворови со вкупна зафатнина од по 12,37 м
2
; 

- (2) лифтови со површина од по 11,70 м
2
; 

- (2) скали со површина од по 17.44 м
2
; 

- (2) ходници со површина од по 14,49 м
2
.  

III  Кат во двата објекти е со вкупна површина од по 262,07 м
2
 кој се состои од 

- (2) деканска/директорска канцеларија со површина од по 48,36 м
2
; 

- (2) простории за асистенти со површина од по  40,90 м
2
; 

- (2) канцеларии за професори со површина од по 40,90 м
2  

- библиотека со површина од по 40,90 м
2
; 

- (2) Компјутерски лаборатории со површина од по 40.21 м
2 

- (2) скали со површина од по 18.67 м
2
; 

- (2) ходници со површина од по 19,49 м
2
.  

- (2) санитарни чворови со вкупна зафатнина од по 12,64 м
2
; 

 

Покрај приземјето и три ката во двата објекти (простории кои се опремени за спроведување 

на наставата) комплетно опремени  се и подрумските простори со површина од по  241 м
2
 (простор 

каде ќе биде поставена студентска менза, мензата за професори и простанатиот персонал, 

конференциски сали и други помошни простории).  

Со тоа вкупната површина на комплетно опремен простор во двата објекти изнесува 

3900.96 м
2
.  Целокупниот простор има сопствено греење и целосно е климатизиран.  

Површината на овој простор на еден студент ги задоволува критериумите во однос на квалитетот 

на материјално-техничките услови. 
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За потребите на наставата, Факултетот користи и Четири амфитеатри и 17 други предавални и 2 

компјутерски лаборатории со по 40 компјутери на една лабораторија. 

 

И материјално- техничките услови на Универзитетот се на завидно ниво и ги задоволуваат 

потребите на наставно-истражувачката работа. Имено, на секој Факултет секој наставник има свој 

комјутер, т.е. лаптоп, кои се користат во наставата. Сите комјутери се врзани во интернет мрежа и 

се поврзани меѓусебно во мрежа. Освен тоа, на Факултетот има 12 ЛЦД - проектори, кои исто 

така, се користат во наставата и неколку скенери. Сепак, мораме да истакнеме дека на 

Факултетите се преземени напори да се купаат современи апарати и софтвери кои се користат во 

светот.Во таа смисла се прават напори да се обнови постоечката и да набави нова опрема за таа 

намена. 

Заради новите критериуми предвидени во Законот за високото образование, државата треба да 

одобри повеќе средства за научноистражувачка работа, за да може поголем број на наставници и 

соработници да се вклучат во проекти и да можат да учествуваат на конгреси и симпозиуми во 

странство. Освен тоа, треба да се потенцира и важноста на размената на кадар (наставници и 

соработници) со сродни факултети во странство. 

 

5.1. Библиотека 
Во библиотеката има преку 8000 книги. Нивниот број е доволен, но и изборот оди повеќе на книги 

од Албански и Македонски јазик, а многу малку има странски автори и многу малку современа 

литература. Библиотеката не е вклучена во електронски систем на размена на книги и учебници во 

земјата и во странство и не постои можност за нарачка на книги. Вработените не се информираат 

за набавката на нови книги. Во библиотеката има компјутерска програма за наоѓање на 

библиотечни податоци, за трансфер на библографски информации. И бројот на странски стручни 

списанија е незначителен. Во библиотеката има фотокопир. Поголем дел од наставниците имаат 

издадено учебно помагало (книги, скрипти или практикуми), од кое студентите можат да учат и 

истите се застапени и во библиотеката. 

5.2. Центар за физичко образование (Сала за криминалистика) 

За потребите на Факултетот за правни науки и студиската програма Криминалистка и детективи, 

се користи Центарот за Физичко образование (кој не е правен субјект) Салата за Криминалистика. 

Тренинзите во рамките на истата се одржуваат во вториот (новиот) објект на МУС, но истата сала 

по друг дополнителен распоред можаат да ја користат и студентите од другите Факултети односно 

насоки. 

5.3. Логистика 

Службата за студентски прашања е доволно организирана, пред се заради тоа што е доволно 

современа. Постојат двајца вработени во студентски прашања и има два компјутери со програма за 

водење на евиденцијата со база на податоци за секоја студиска програма и за сите години одделно 

како што е и предвидемо во законот за високо образование со кој сите факултети се обврзани да 
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воведат електронско бележење и за наставниот и административниот кадар, но и за студентите. Од 

тиe причини за студентите од прва година на двете насоки, почна успешно да се имплементира 

системот е - знаење, со кој на студентите, професорите, асистентите и студентски прашања им се 

овозможува увид за сите информации во врска со наставата, испитите и обврските кон 

Факултетот. Со тоа и службата за студенти прашања почна да се осовременува и ќе може да се 

води и електронска евиденција за секој студент и за секој испит одделно и за сите години. Во 

службата за студентски прашања има двајца вработени и со тоа потребите се целосно задоволени. 

6.1.1. Студентска анкета 

За потребите на Комисијата за самоевалуација, меѓу другото е спроведена и анонимна студентска 

анкета. Истата содржеше 17 прашања и е спроведена на околу 300 студенти од прва, втора и трета 

година на студии од Факултетот за Економски, Правни и Политички Науки и Факултетот за 

информатичка технологија. 

Кумулативен извештај 

Анализата на кумулативниот извештај преставува финална оценка на самоевалуација на 

академскиот кадар за академски период од 2013-2016. За анализа на податоците се користи 

Дескриптивна Статистика, каде што кумулативно за 3 академски години ќе се претстави вкупниот 

просек на кадарот (80% од академскиот кадар), односно за академските години 2013/14, 2014/15 

и 2015/16 

Критериуми за оценување 

 

 

 

 

 

Факултет за Економски Науки 
Листа на академски кадар 

Име и презиме 

Проф. д-р Армен Кадриу 

Семра Бујари 

Ајша Реџеп 

М-р Елемедина Шујаиби 

Проф. д-р Александар Биберај 

М-р Маринела Шкура 

М-р Намије Мерко Забзун  

Доц. д-р Ваит Ајро 

Просек Опис 
1 – 3 Негативен – Професорот/асистентот не демонстрира 

добри вештини при предавања на предметот 

3.1 – 3.5 Неутрален -  Професорот/асистентот демонстрира 
добри вештини при предавања на предметот, но има 
простор за подобар развој 

> 3.6 Позивитно -  Професорот/асистентот  демонстрира 
добри вештини при предавања на предметот 
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М-р Армир Зиба 

Проф. д-р Гзим Селими 

Проф. д-р Билјана Цигловска 

Доц. д-р Флорида Велјаноска 

М-р Наим Зенку 

Доц. д-р Мирела Шпани 

М-р Јетон Шаќири 

Доц. д-р Рамиз Мерко 

Доц. д-р Ружди Матоши 

Хасиме Дурмиши 

Мадрид Жаку 

Доц. д-р Ширете Елези 

Хаки Шеху 

Абдулгадафур Синани 

Шериф Мифтари 

 

Резултати 
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Факултет за Правни Науки и Факултет на Политички Науки 
Листа на академски кадар 
Проф. д-р Луан Хајдарага 

М-р Нуртен Даути Кала 

Резарта Мерко 

М-р Гузимтар Рушани 

Проф. д-р Марко Бело  

М-р Рудина Села Каја  

Проф. д-р Сејфула Османи 

М-р Емин Хусеини 

Доц. д-р Шпетим Цами 

Доц. д-р Блердар Илија 

Доц. д-р Мухамед Јусуфи 

Проф. д-р Осман Кадриу 

Проф. д-р Насер Адеми 

Абидин Трена 

Проф. д-р Мерсим Максути 

Доц. д-р Лутфије Чота 

М-р Сенада Лачка 

Доц. д-р Агим Нухиу 

Проф. д-р Беким Кадриу 

М-р Шемсије Демири 

Сафет Хасани 

Доц. д-р Сухби Јакупи 

М-р Дритон Харуни 
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Амир Далипи 

М-р Бурим Мемеди 

М-р Дашмир Насуфи 

Резултати 
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Факултет на Информатичка Технологија 

Листа на академски кадар 

М-р Лиринда Вако 

М-р Блерти Даути 

М-р Мајлинда Аџиу 

Прпф. Д-р Лигор Никола 

Доц. д-р Игли Тафај 
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Резултати 
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6.2. Постдипломски студии (магистерски ) 

Во Академската година 2013/2014  последипломските студиите ги завршија 

 
Факултет на Економски Науки -24 студенти,  

Факултет на Правни Науки -18 студенти, 

Факултет на Политички Науки -3 студенти, 
Факултет На Информатичка Технологија -6 студенти. 

 

Во Академската година 2014/2015  последипломските студиите ги завршија 
  

Факултет на Економски Науки- 6 студенти,  

Факултет на Правни Науки -12 студенти, 

Факултет на Политички Науки -3 студенти, 
Факултет На Информатичка Технологија -2 студенти. 

 

Во Академската година 2015/2016 последипломските студиите ги завршија 
  

Факултет на Економски Науки -5 студенти,  

Факултет на Правни Науки -5 студенти, 
Факултет на Политички Науки 1- студенти, 

Факултет На Информатичка Технологија -0 студенти. 
 

 

6.3. Докторски студии 

Студентите запишани во академската година 2013/2014 кои ги исполнуваа условите можеа 

да поднесат  теза за докторска дисертација: 

  

Економски Факултет 7 кандидати 
Правен Факултет 3 кандидати 

Политички Факултет 3 кандидати 
 

6.4. Надворешна соработка 

До сега немало практика наставниците и соработниците МУС, да престојуваат на други факултети 

во странство. Можеби во иднина би било добро и корисно, ова да се промени. Имено, најбитна е 

секако размената на искуства и знаења во областите кои се изучуваат кај нас, но и да се видат, а 

потоа и имплементираат и новите модули на спроведување на наставните содржини, а се со цел 

наставата да се модернизира и осовремени. Освен тоа, на тој начин ќе може да се прошири 

соработката и преку заедничко учество на меѓународни проекти, а со тоа ќе се овозможи 

стекување на поголемо научно-истражувачко искуство. 

Постојат поединечни примери на професори кои предаваат на магистерски или докторски студии 

во странство, пред се на балканските простори, но таа бројка сепак би требало да биде поголема. 

Освен тоа, многу се ретки примерите на наставници од странство кои доаѓаат да предаваат на 

основни или постдипломски студии. 
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Освен соработката со факултетите и Универзитетите во странство, многу е важна и соработката со 

другите организации и асоцијации, а која до сега беше релативно слаба. Но новиот ректорат се 

обидува да воспостави подобра комуникација и соработка со инситуците на Р.Македонија, а се со 

цел да се помогне спроведувањето на практичниот дел со кој е предвидено во законите за високо 

образование. Потоа, би требало да се подобри соработката со другите институции за организирање 

на научни собири, бидејќи стручниот кадар на МУС може активно да учествува и да помогне во 

подготовките на научните трудови.  

Досега Меѓународниот Универзитет во Струга во периодот 2013/2016 има склучено Договори за 

соработка со следниве високообразовни институции: 

1. Liepaja University,- Latvia 11.06.2014 

2. Alfa University, Serbia – 13.06.2014 

3. IBS International Business School Ljubljana, Slovenia – 17.09.2014 

4. Cankiri Karatekin Universitesi, Turkey – 21.02.2013 

5. Adnan Menderes, Turkey – 15.11.2013 

6. Selcuk University,Turkey – 20.02.2014 

7. New Bulgarian University, Bulgaria – 04.11.2014 

8. Tsenov Academy, Bulgaria – 11.06.2014 

9. South-West University “Neofit Rilski”, Bulgaria, 09.02.2015 

10. University of Szeged, Hungary – 26.02.2015 

11. University of Florence, Italy – 28.05.2015 

12. Rey Juan Carlos University, Spain – 30.11.2015 

13. University of Stirling, United Kingdom – 21.07.2015 

14. Odlar Yurdu University, Azerbaijan – 18.02.2016,  

15. University of California – Irvine, 11.04.2016 

16. University Jaume 1, Spain – 25.04.2016 

17. Akademie Sting, Czech Republic – 13.05.2016 

18. Karoly Robert College, Hungary – 11.05.2016 

19. University of Split, Croatia – 31.05.2016 

20. MCI Management Centre Innsbruck, Austria – 26.04.2016 

21. Kazimeiras Simonavicius University, Lithuania – 01.07.2016 

22. UNESP, Brazil – 11.05.2016 

23. Cologne Business School, Germany – 15.07.2016 

24. Utena University of Applied Sciences, Lithuania – 19.09.2016 

25. University of Applied Sciences Baltazar Zapresic, Croatia – 22.09.2016 

26. GSPI, Armenia – 30.06.2016 

27. University of Elbasan “Alexander Xhuvani”, Albania – 01.11.2016 

28. University of Pitesti, Romania – 08.11.2016 

29. Kindai University – Japan – 08.11.2016 

30. University Fan S. Noli, Albania – 17.11.2016 
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31. University of Montenegro, Montenegro, -11.2016 

6.5. Научно-истражувачка дејност 

Наставниците и соработниците на МУС на конгреси и симпозиуми, но во поголем обем на оние 

кои се организираат во земјата, а помалку во странство и тоа пред се на балканските  простори и 

Албанија, и објавуваат стручни и научни трудови. На подалечни дестинации сепак, многу поретко 

се патува. Причина за тоа, може да биде и слабата поддршка од Министерството за наука, кое и 

покрај тоа што одвојува средства за таа намена, многу често истите доцнат или изостануваат. Ова 

би требало да се корегира во иднина, особено земајќи го предвид и Законот за високо образование, 

со кој е предвидено да напредувањето во звања е условено и од учеството на когреси, односно од 

објавување на трудови во списанија со импакт фактор (за што исто така се потребни финансиски 

средства). 

Наставниците и соработниците на Факултетот учествуваат во научно-истражувачки проекти, на 

национално, но иако поретко и на меѓународно ниво. Истите главно ги финансира 

Министерството за образование и наука.  

Меѓународниот Универзитет од Струга од своето постоење до 2016 има реализирано 

неколку посериозни проекти како што се: 

 

1. Проект- Еколошки мониторинг и управување на животна средина и водената 

околина и Охридското Езеро помеѓу Меѓународниот Универзитет во Струга и 

Министерството за Животна средина и просторно планирање на Р.Македонија (со договор 

архивирана од страна на МЖСПП со арх.бр 02-202/1 од 11.01.2010 година)  а како предмет 

на тој проект е испитување на еколошкиот мониторинг и управување на загадувањето на 

животната средина и водената околина на Охридското езеро, со цел преку испитувањето и 

мониторингот на физичко хемиските и менаџирањето на еколошкиот мониторинг на 

Охридското Езеро вкупните истражувања ќе помогнат за истражување на амбиенталната 

состојба, физичката еволуција и понатамошен стабилен развој на Охридското Езеро, како 

и неговите сливни подрачја. 

Како цел на проектот беше да изврши современо и модифицарно истражување на: 

 -мониторингот на животната и водената околина во Р.Македонија 

 - контрола на квалитетот на водата во Охридското езеро управување со животната 

средина 

 - целокупните параметри и нивната анализа од сферата на водената средина 

 - одржливата динамика на загаденоста на животната средина на Охридското Езеро 

Проектот беше остварува во три фази- 
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 Во првата фаза беше опфатено истражувањето во литературата за постоечките 

постигнувања во истражувачките достигнувања во рамките на полето на екологијата во 

земјата и надвор од неа. 

 Во втората фаза се реализираше научно истражувачката работа со создавање на 

мониторингот на животната средина, теренски и лабораториски анализи, аналитички 

податоци и подготвување на очекуваните резултати. 

 Третата фаза беше конечна фаза на добиените резултати и применување на 

испитите за мониторингот на животната средина и водената околина на Охридското 

Езеро. Конечната фаза на проектот ги сублимираше главните постигнувања и главните 

доприноси на истражувачките резултати за успешната работа на проектот. 

 Вкупната вредност за реализирање на проектот изнесуваше 3.228.600.оо денари а 

од страна на Министерството се согласни да финансира средства од 850.000.оо денари 

плус ДДВ 18% или 25 % од вкупната вредност на проектот. Во реализација на овој 

проект беа ангажирани многумина експерти од животната средина од земјата и странство 

а истиот проект бил успешно реализиран од страна на Институтот за Еколошки менаџмент 

и Економски развој при Меѓународниот Универзитет во Струга. 

 2. Како друг проект може да се спомене и проектот 

помеѓу Меѓународниот Универзитет во Струга и ЈОНГИС 

ДООЕЛ – Охрид, делумно финансиран од страна на EBRD 

Business Advisory Services (BAS) програма за деловно 

советување 

Small Business Support (SBS) 

БАС Канцеларија Македонија 

Опис на проектот 

Нашиот универзитет како што може да се види и од финансиските резултати од 

годишните извештаи бележи перманентен раст во севкупното работење во изминатиот 

период. Ова е резултат на следење на новите образовни текови, воведување нови актуелни 

смерови и програми, реализазија на наставата на повеќе јазици, избор на адекватни 

стручни кадри, воспоставување соработка со еминентни образовни институции и т.н. Во 

текот на овој развој притиснати од тековните проблеми често пати се носеле брзи одлуки 

за парцијално решавање на работните процеси, како на пример: несоодветно организиран 

проток на информации меѓу поединечни служби (во хартиена форма, телефонска  или 

парцијална интернет комуникација), засебно софтверско решение за евиденција на 

студентската служба, посебна евиденција на библиотеката, посебна евиденција на 

финансиското книговодство, посебна аналитичка евиденција за наплата од студенти  и тн. 

Со постојаниот пораст на работењето на универзитетот, а посебно и со отворањето на 
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дисперзираните студии во Гостивар се наметнува неопходна потреба од интеграција на 

целокупното работење на сите служби во единствен информациски систем со кој би 

заштедиле и време и пари и секако би го подигнале степенот на комуникации и услуги над 

нивото на повеќето конкурентни куќи во земјата па и пошироко во регионот. 

Определбата на Универзитетот за изведување на настава на повеќе јазици претставува 

уште еден специфичен проблем во реализирањето на работните процеси во 

Универзитетот. Со поддршката на тимот на БАС и нивните огромни искуства во 

изнаоѓање поттикнувачки и инвентивни решенија во разни бизниси очекуваме 

горенаведените проблеми да ги надминиме преку реорганизација на тековните активности 

и најсоодветен избор и имплементација на нов  Интегриран Информациски систем. 

Опис на консултатски проект 

Огромни образовни институции во Европа па и пошироко, со уште поогромно искуство, 

неуморно го инвестирале своето време,знаење и умеење  во поставувањето стандарди за 

изградба на систем за вреднување и оценување на способностите и професионалните 

квалификации на студентите - систем кој ќе биде широко препознатлив и масовно 

употребуван.  

Искуството покажува дека имплементирањето на  Европскиот Кредит Трансфер Систем, 

(ЕКТС) во високообразовните институции со соодветна  адаптација на воспоставените 

процеси даде свој огромен придонес во изнаоѓањето решенија на претходно наведените 

проблеми.  

Секако, за спроведување на овој систем на стандарди во извонредно сложени и динамични 

услови на работење, комуницирање и информирање, неопходно е да се постави современ, 

сигурен и  безбеден Информациски систем кој ќе овозможи навремено и комплексно 

функционирање на сите учесници во образовниот процес во и вон образовните 

институции. 

 

Денес, безброј институции за високо образование, развиваат свои решенија за справување 

со тој широк спектар од побарувачки задачи како на пр.: правилно вреднување на 

новостекнатите квалификации, навремено оценување на трудовите, евидентирање на 

присутност на студенти и кадри по наставни активности, ажурирање на распореди, 

транспарентно и навремено информирање на субјектите вклучени во образовниот систем, 

справување со масивни библиотеки, следивост на финансиските текови,... листата нема 

крај.  

Таков брз и транспарентен проток на информации помеѓу академските тела и студентите, 

претставува предизвик за секој успешен и признат раководител. 

 Определбата на Универзитетот за изведување на настава на повеќе јазици претставува 

уште еден сериозен проблем во реализирањето на работните процеси во Универзитетот. 

 Сите овие причини беа доволно голем предизвик Meѓународниот Универзитет во Струга 

да се одлучи за имплементирање на проектот Bridges-Унифициран Интегриран 

Информационен Систем за комплетно следење на севкупните работни процеси во 

Високобразовните институции.  

 

Очекувани придобивки и резултати од проектот, влијанија врз развој на фирмата 
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Bridges нуди систем од решенија за организација на образовни работни процеси кои   

прифаќајќи ги  одредбите на Болонјската Декларација ќе ги почитуваат принципите на 

Европскиот Кредит Трансфер Систем (ЕКТС). Овој систем всушност нуди едноставни 

интуитивни алатки кои ќе му дозволат на професорот да го одржи фокусот на својата 

професионална работа, но истовремено да ги задржи студентите во институцијата  

стимулирани преку целата година. 

Посебно со имплементацијата на Web модулите за професори, загубите од скапото 

професорско време потрошено на административни работи станува далечно минато.  

Ова значи дека Студентите остануваат во фокусот на вниманието на сите академски тела 

на образовната институција. Минимално време на администрација-Максимално време 

на професионална посветеност-ова се бенефити од клучно значење за успешноста на 

новата академска година по имплементацијата на проектот Bridges. 

Примената на Web модулот за студенти, претставува вистински волшебник, бидејќи 

штедењето време ќе стане привилегија не само за нив-студентите, туку истовремено и за 

студентската и за финансовата служба.  

Е-запишување на семестар, е-запишување предмети по семестар, е-пријавување испити со 

автоматско генерирање на финансиски задолженија за запишување/пријавување, е-

финансиска картица за студенти, е-библиотека, – сите активности ги завршуваат од дома 

за само неколку секунди, а многу, многу време им останува за учење и рекреирање.  

Интеграцијата на финансовиот модул со студентската служба претставува уште едно 

пријатно изненадување.  

Секако како шлаг на сето ова доаѓа можноста за електронското превземање на банковите 

изводи и нивно автоматско раскнижување во финансово, а истовремено и во студентската 

евиденција. 

Како резултат на ваквиот ажурен внес на податоци во интегрираниот систем, раководните 

тела било кога и од било каде ќе имаат увид за текот на севкупните активности во 

институцијата преку многубројни академски и финансови извештаи проследени со 

впечатливи графички дијаграми. 

 

Повеќејазичноста – можноста истовремено да се работи на Македонски, Англиски  и 

Албанкси јазик претставува уште една битна карактеристика – зошто се одлучивме за 

имплементација на проектот BridgesОва е само една од многубројните карактеристики на  

проектот Bridges со кои тој станува апсолутно конкуректен проект на регионално ниво. 

Сметаме дека со имплементацијата на овој современ и комплексен проект, студентите ќе 

бидат постојано во фокусот на вниманието на институцијата, а ова нормално би го 

привлекло вниманието на значително поголем број студенти од регионот. 

Како консултант беше ЈОНГИС Охрид ДООЕЛ ,проектот е сеуште во тек (време на проект 

6 месеци) , а вкупната цена на проектот беше 44.000.оо Евра (четириесет и четири илјади 

евра). 

3. Друг проект реализиран од страна на Меѓународниот Универзитет во Струга и 

Центарот за подобрување на квалитетот на живот на лицата со интелектуална 

попреченост и нивните фамилии ПОРАКА НОВА од Струга,во соработка со 
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партнерите МЕДПАК од Либражд Р.Албанија, беше спроведуван проектот "Попреченост 

и превенција", кој е финансиран од стана на Европската Унија како дел од програмата 

ИПА за Меѓугранична соработка помеѓу Македонија и Албанија.  

Цел на проектот беше информирање и едуцирање на јавноста за причините за појава на 

интелектуална попреченост во пренаталниот период и во раното детство, па со таа цел беа 

одржани информативно-едукативни работилници во месевите ноември и декември 2011 

година. 

4.Учесници на проектот "Дизајнирање и имплеметнација на Национална Рамка на 

Кавилификации" организиран од страна на Универзитетот СВ.Климент Охридски - 

Битола како координатор, во соработка со Министерство за образование и наука, 

Министерството за труд и социјална политика итн. 

5. Од страна на Национална Агенција за Европски Образовни Програми и 

мобилност одобрен е финансиски грант за Меѓународниот Универзитет во Струга во 

вкупен износ од 120.000.оо евра (сто и дваесет илјади евра) во денарска противредност. 

 

6. Од страна на Стопанската Комора на Македонија и бонитетната куќа COFACE-

Хрватска, Меѓународниот Универзитет во Струга е рангирана во групата успешни и 

достојни на доверба македонски компании. Притоа, добитници сме и на Сертификат 

Excellent SME MACEDONIA. 

7.Настан за мултикултурно и конфеционално зближување (Ајде сите заедно, панкери, 

рокери и турбо фолкери)- 14.03.2013 

 

8. Активност за одбележување на денот на Европа 9-ти Мај (Дебати организирани од 

страна на дебатниот клуб УНЕСКО и спортски активности, настанот беше насловен како 

„Стоп на семејното насилство, Стоп на рацизмот, Заедно во ЕУ 2013,2014,2015,2016). 

 

9. Проектна активност насловена како „Сите сме исти“ (прикажани беа кулинарски 

специјалетитети од албанската, турската и  иу маикедонската кујна)  Од октомври до мај 

2015. 

 

10. МЕВЛАНА- Проект за размена на студенти и кадар потпишан помеѓу МУС и 

Р.Турција (2013,2014). 

11. Проектни активности во рамките на УНЕСКО КЛУБОТ при МУС (Дебати, 

Конференции и Семинари на национално и меѓународно ниво). 

 

12. Ликовна изложба на талентирани студенти (Април 2016) 
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13. Театарски изведби на студентите од театарската секција при МУС (Шекспир- 

Ромео и Јулија; Венко Андоновски „Генетика на кучињара 2014 и 2015) 

 

14. Хуманитарна акција „Подари и ти“ организирана од страна на студентите од МУС 

со цел да им се помогне на болните и изнемоштени лица 2015, 2016. 

 

 

Во академската 20013/2014, се издадени 4 универзитетски учебници,  

Во академската 2013/2014 година излегоа од печат следните изданија на универзитетски 
учебници и учебни помагала: 
 

 

Автор 
Вовед на Економија  Год.изд 

Проф.д-р Армен Кaдриу  
ПРоф д-р Анастас Анѓели 

Доц д-р Алчи НАчелари  2013 
 

 

 

Проф.д-р Армен КАдриу  
Проф д-р Анастас Анѓели 

Доц д-р Алчи Начелари  

Банкарски Маркетинг  2013 

 

Проф.д-р Армен КАдриу 

Проф д-р Анастас Анѓели 

Доц д-р Алчи Наќелари  

Макроекономија 2       2013 
 

 

 

Доц .д-р Гзим Селими 
Основи на сметководство       2013 

Во академската 2015/2016 година излегоа од печат следните изданија на универзитетски 

учебници и учебни помагала: 
 

 

 Издадена 
Меѓународни Економски односи  2015 
Автори 
Проф. Д-р Армен Кадриу  
Доц. Д-р Флорида Вељаноска 
Проф. Д-р Билјана Цигловска  
 
Трговско Право  
Автор  
Проф. Д-р Гзим Селими  2015 
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1. Проф Д-р  Гзим Селими  Kontabiliteti financiar, (Finansisko smetkovodstvo - 

universitetska kniga), Skopje, 2013. 

2. Проф Д-р  Гзим Селими Ndërtimi i pasqyrave financiare sipas standardeve 

ndërkombëtare të kontabilitetit, (Izrgradba na finansiskite pregledi spored 

Me|unarodnite Smetkovodstveni Standardi, Statija vo -Jehona- ~asopis za kultura, 

umetnost i nauka, Skopje, 2013.  

3. Проф Д-р  Гзим Селими Evidenca kontabël bazë e vendimmarrjes afariste ( 

Smetkovodstvenata evidencija kako osnova za delovnoto odlucuvaëe), Strugë, 2013, 

The Heritage. 

4. M. Axhiu, F. Veljanoska, B. Ciglovska, M. Husejni, The usage of Sentiment Analysis for 

Hearing the Voice of the Customer and Improving Businesses, Journal of Educational 

and Social Research, MCSER Publishing, Rome- Italy, Vol.4, June 2014.  

5. B. Ciglovska, R. Merko, Macedonian Agricultural Policy – Challenges and Perspectives, 

International Conference – Management, Business and Economics, November 2013, 

Durres, Albania.  

6. B. Ciglovska, The Harmonization of Macedonian Agricultural Policy with the CAP as a 

(pre)condition for the EU Integration, International Conference – (The European 

Union in 21-st Century: Challenges and Perspectives), Macedonian Institute for 

European Studies, May 2013, Skopje, Macedonia.  

7. B. Ciglovska, Agroecology and Agrotourism in the Republic of Macedonia, International 

Conference – The Challenges of Today – Tourism today – for tomorrow, September 

2013, Sibenik, Croatia.  

8. M. Axhiu, F. Veljanoska, B. Ciglovska, Online Distance Learning as a great Indicator of 

gaps and opportunities in Educational Policies, International Scientific Conference; 

Knowledge – Capital of the Future, May 2014, Ohrid, Macedonia.  

9. M. Axhiu, F. Veljanoska, B. Ciglovska, M. Husejni, The usage of Sentiment Analysis 

For Hearing the Voice of the Customer and Improving Businesses, International 

Conference on Human and Social Sciences, June 2014, Budva, Monte Negro.  

 

10. Ф. Вељаноска, Б. Цигловска, Анализа на реалните ефекти од Билатералната 

Кредитна поддршка, Прва Меѓународна Научна Конференција – Социјална 

Промена во Глобалниот Свет, Универзитет Гоце Делчев – Штип, Септември, 

2014, Македонија.  

 

11. B. Ciglovska, F. Veljanoska, A Delay in EU Enlargement and Consequences of the 

Regional Development, First International Scientific Conference – Scientific  

Challengesfor Sustainable Development, International University of Struga, 

September 2014, Struga, Macedonia.  

12. The influence of post implementation maintenance of Enterprise resource planning 

system on business performance”,, Alb-Shkenca Institute, 2013, Co-author 

13. “The Influence of the Government policies on Promoting E-payment cards: Case study in 

Macedonia”, Conference Proceeding Book”, Economic Faculty Elbasan-Albania, 

Elbasan, 2013, Co-author   
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14. “Information Communication Technology as a Determinant of the FDI flows”, 

Mediterranean Center for Social and Educational Research, Vol.4, Nо.11 Rome-Italy, 

September 2013,  

15. “Financial Support of International Development Bank for Environment”, Journal of 

International Scientific Publications: Ecology and Safety, Volume 7, Bulgaria, 2013 

16. “Information System as Support to Corporate Management”, Strategic Management, 

Faculty for Economic Sciences, Subotica, 1/2013, April, Co-author  

17. “The impact of the Government on E-Commerce presence: Case study in Macedonia”, 

Conference Proceeding, University SHKODRËS “Luigj Gurakuqi”, Shkoder, 2013, 

Co-author 

18. ”The impact of  Infrastructure  on Foreign Direct Investment in developing and transition 

economies”, International Scientific Bulletin, Centre for Economic Researches, 

Ulcinj, 2013 

19. “Учеството на странските банки во банкарскиот систем на Република Македонија”, 

Heritage, 05/2013 

20. Во Јануари 2013 објавува труд со тема: “IMPLEMENTIMI I PROCESIT TË 

DECENTRALIZIMIT“ - International Scientific Conference in UEJL Tetove,  

21. Во Мај 2013 објавува труд со тема: “Decentralization process as a (pre)condition for 

accessing the European Union“ - Macedonian Institute for European Studies (MIES), 

International conference “THE EUROPEAN UNION IN THE 21st CENTURY: 

CHALLENGES AND PERSPECTIVES Skopje, Macedonia 

22. Во Ноември 2013 објавува труд со тема: “Consequences of corruption on local 

economic development“ -International Conference - Management, Business and 

Economics November 1-2, 2013, Durres, ALBANIA Organizers:  UBT - University 

for Business and Technology; Faculty of Management, Business and Economics Co-

Organizers: Vlora University - Ismail Qemali; Tirana University; 

23. Научен труд “Албанскиот економски модел наспроти глобалната рецесија,”; 

Институт Алб Шкенца ,  Скопје,    Јули  2012 

24. Научен труд Monetary policies in Central Banka of R.Macedonia, facing financial crisis, 

The Heritage  - 2013 

25. Albanian Economic Model Facing the Global Recession, Academic Journal of 

Interdisciplinary Studies, MCSER Publishing, Rome-Italy, E-ISSN 2281-4612 

26. Ризикот на пазорат на банкарскиот ситем во Р.Албанија, Бизнеси, ИССН 3652-

4321, Колеџи Бизнеси, Р.Албанија 

27. Научен труд  Политикати и насоките на странските директи инвестици  во 

Балканот со посебен акцент во Р. Македонија Меѓународан конференција, 

'Инвестиците во функсија на економскиот развој и интеграциите' Улчин, 2013 

28. Научен труд   Operational risk modelling and its implications for emerging markets 

banks International Conference " RESEARCH AND EDUCATION - 

CHALLENGES TOWARD THE FUTURE " (ICRAE 2013),  Faculty of Education 

Sciences, University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” in Shkodër,  Maj2013  

29. Научен труд    Export Demand Function and Exchange Rate Volatility in Macedonia 

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE, Regional Challenges for the Sustainable 

Development, Maj 2013 
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30. Export Demand Function and Exchange Rate Volatility in Macedonia, 2nd 

INTERNATIONAL CONFERENCE, Regional Challenges for the Sustainable 

Development, Maj 2013 
 
 
 

 

THE HERITAGE претставува научно-стручно списание, каде што се објавуваат 

резултатите на изворните теориски и емпириски истражувања и од различни дисциплини. 

Во списанието за учебната 2013/14, 2014/2015, 2015/16  година беа објавени  90  трудови, 

меѓу кои: 

1. Сулејман Селими : “Војната како реален развој, Психолошките Рефлексии” 

2. Екрем Спахиу: “Елиминирање на муниција ја зголемува безбедноста во местото и  

регионот” 

3. Шпетим Цами: “Национализмот, Интеграцијата и Безбедноста “. 

4. Гзим Селими: “Евиденција, база на деловните одлуки” 

5. Фатмир Тартале, Герти Тартале: " Обвинителите и судската полиција, како предмет 

на кривична постапка според прелиминарната истрага за кривична постапка според  

законот за кривична постапка АЛБАНИЈА” 

6. Ермира Чосја: "Орентираниот Бисниз од Жените, случајот на Албанија” 

7. Ѓемајл Адемај: “Улогата на чевлите за откивање на сторителите” 

8. Ферид Бала: “Финансиските пазари и Глобализацијата” 

9. Сафет Красничи: “Формите на Тероризам во земјите на транзиција” 

10. Јоана Асими (Сорај): “Историски аспект на државјанството на Албанија” 

11. Алберт Хитоалиај: “Дунав-Егејскиот канал и  голема геополитичка игра” 

12. Дориан Лека: " Национализам и спасувачките бродови” 

13. Авди Јакупи: “Презентација на пројектот како идеја за инвестирање на јавните 

институции” 

14. ФЛОРИДА ВЕЛЈАНОСКА: “УДДЕЛОТ НА СТРАНСКИТЕ БАНКИ ВО 

БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” 

15. Ела Подгорица: “THE CAUSAL RELATION UNDER THE LAWS OF 



125 

 

NATURE” 

16. Мирела Шамети: “Посебните испитувања во Законот за кривична постапка на 

Република Албанија”. 

7. ФИНАНСИИ 

Универзитетот и понатаму е самофинансиран, зависен од школарините во поголемиот дел од 

својот приход. И покрај големиот придонес за Р. Македонија (плаќање даноци за платите, 

опремата итн.) и јавниот интерес на неколку од факултетите, МУС се уште нема добиено 
финансирање од националниот буџет. 

 

Пропорцијата на приход за АГ/ФГ 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 беше следна:  приход од 

школарини  за 2013 година-67.199.553ден, 2014 година-60.432.492 ден, за 2015 година-78.902.516 
ден, за 2016 година-58.816.665 ден, друг приход (камати, инвестирање во пазарот на капиталот)  во 

2013 година-304. 953 ден, во 2014 година- 28.296 ден, 2015 година-5360 ден и 2016 година- 5418 

ден, и проекти и донации за 2014 година- 305.830 ден. Осигурувањето финансиска одржливост е 
приоритет за Стратегијата за развојот на Универзитетот и преку диверзификација на приходите да 

се намали пропорцијата назависност меѓу различните извори на приход. Диверзификацијата на 

портфолиото на приход продолжува со инвестирање во капиталните пазари преку фондовите за 
инвестирање. 

 

Главното подобрување во финансискиот менаџмент во текот на академската/фискалната 

2013/2014,2014/2015, I 2015/2016  година беше постојаниот развој на Планирањето на ресурсите на 
претпријатието како продолжение на на она што веќе постои. Целта е да се конвертира постојниот 

финансиски систем со платформата на менаџмент на информационите системи на МУС, да се 

подобрат повратните резултати и да се развие комуникација меѓу различните оддели и канцеларии 
на Универзитетот. 

 

Факултетите/Центрите и одделите активно учествуваа во среднорочното планирање на буџет со 

цел да се олесни реализацијата на буџетот. Сите финансиски правилници и процедури точно се 
имплементирани во текот на реализацијата на проектите и поради тоа значително се подобри 

менаџментот на проектот. 

 
 

8. ЗАКЛУЧОЦИ  

 
1. Нашите наставни програми продолжуваат да се развиваат и задржуваме силни програми на 

додипломско и последипломско ниво. Анкетите со студентите укажуваат дека се зголемува 

задоволството од студентите. Основавме два истражувачки институти кои ќе ги водат и ќе ги 
организираат нашите истражувачки напори. МУС продолжува да привлекува студенти и со новите 

компјутери и библиотеката нуди подобрени услуги за студентите. 
  

2. Освен тоа, треба да се размисли и да се понудат повеќе насоки и на постдипломските, но и 

на докторските студии. Притоа секој наставник да се потруди да посочи современа и што е можно 

понова литература. Секако би требало да се спроведуваат колку е можно повеќе истражувања и 

тие да се презентираат на предавањата или да презентираат други истражувања од слична област.  
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3. Сепак, овие позитивни развои не нé оставаат без предизвици. Неколку од препораките за 

идни делувања се: навремено дипломирање и подобрување на стапката на преодност, зголемување 
на уписот на студенти, поголемо интегрирање на студентите во програмите за обезбедување 

квалитет и надгледување на студиските програми со цел тие да бидат релевантни на очекуваните 

потреби на пазарот на трудот за дипломците. 
 

4. Да се понудат изборни предмети од Факултетите на целиот Универзитет (во рамките на 

10% од вкупниот фонт на часови).  

5. Би требало да се коригира рестриктивната политика за вработување на млади кадри на 

МУС, и во наредниот период да се овозможи вработување на соработници на сите предмети. Во 

меѓувреме би можеле соработниците да "помагаат" и околу други сродни предмети, што е пракса 

на повеќе факултети.  

6. Академскиот кадар ги задоволува потребите во однос на нивната компетентност за вршење 

на наставно-образовната и научно-истражувачката дејност. Дел од наставниците и соработниците 

објавуваат трудови во периодични публикации. Само мал дел објавуваат во списанија со импакт 

фактор. Изборот на наставниците и соработниците во наставно-научни звања е во согласност со 

универзитетските критериуми.  

7. Покриеноста на предметите со наставници, во најголем број случаи, задоволува.  

8. Реализацијата на предавањата, менторската во сите студиски програми задоволува.  

9.  МУС соработува со повеќе Факултети  и Унниверзитети и има наставници кои предаваат 

од други факултети. Сметаме дека во иднина тоа треба да се промени.  

10. Меѓународната соработка со исти или сродни факултети во странство во мометов постои, 

и е на високо ниво. Сметаме дека во иднина истата би требало да продолжи.  

11. Во однос на оспособувањето на студентите сметаме дека усмената комуникација е на 

високо ниво, но за жал не се применува доволно стручната и научната литература, особено 

странската. Наставата треба да биде интерактивна и тој принцип треба да се применува повеќе. 

Комјутерската техника и другите современи технологии се применуваат во извесен степен, но би 

можело да биде и поизразено.  

12. Библиотеката е поврзана со интернет библиотеките во светот и има можност да се 

нарачуваат книги и списанија. Во иднина ова треба да се промени.  

13. Започната е електронска евиденција на студентите, електронска евиденција за испитите. 

Истиот систем треба да се имплементира и во останатите години, за што треба не само 

осовременување на Службата за студентски прашања, туку и време.  
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