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До 
 
РЕКТОРАТ НА УНИВЕРЗИТЕТ 
“СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ” 
Бул. Гоце Делчев 9 
1000, Скопје  
 
За Ректор и  
Претседател на  
Интеруниверзитетската конференција 
Проф. д-р Велимир Стојковски  
 
Предмет: Изјаснување во врска информацијата 13-17423/2 од 5.12.2014 год. на 
Министерството за образование и наука 
 
Почитуван Ректоре, 
 
Согласно на Ваш допис број 02-1209/4 од 5.12.2014 година, Ве известуваме за 
следното: 
 
Прашањата поврзани со став околу информацијата на Министерството за 
образование и наука бр.13-17423/2 од 5.12.2014 (која пак е поврзана со 
претходно добиен допис за информација бр.13-1215/1 од 24.07.2014 год). 
начелно се разгледани на 416 Седница на Наставно-научниот совет на 
Градежниот факултет. 
Така, во однос на проверка на знаењата на студентите и воведување на државен 
испит (претходно предлог за воведување на данскиот модел), Наставно-
научниот совет зазеде ставови кои имате право да ги пренесете пред 
Интеруниверзитетската конференција. Суштината на предлозите од 
Градежниот факултет се следните: 
 

- Градежниот факултет во принцип ги подржува сите иницијативи кои би довеле 
до подобрување на условите за студирање и стекнување на знаењата на 
студентите, но Наставно-научниот совет смета дека има место за модификација 
на предлогот на МОН. 
 
-Поврзано со процесот на надворешно оценување, избор на девет члена за 
спроведување на државниот испит, полагање преку посебен софтверски систем 
и слично, кои се споменуваат во писмото на Министерството за образование и 
наука, се цени дека тоа може да предизвика многу практични потешкотии, од 
повеќе причини. Една од нив е и фактот што за студиските програми за 
градежништво, геодезија и геотехника дури и сега на Факултетот за одредени 
предметни програми се чувствува дефицит на кадар, па не е јасно како би се 
избрале надворешните евалуатори кои би имале компетенции тоа да го прават.  
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-Треба да се спомене дека знаењето на студентите во градежништвото, 
геодезијата и геотехниката, а и на другите технички факултети се вреднува низ 
процесот на добивање на овластувања за проектирање, ревизија, надзор и 
изведба во Комората на овластени архитекти и овластени инженери и Комората 
за геодетски работи, каде се ценат референците (знаењето) и стажот на 
инженерите. 

  
Ако се има предвид претходното, Наставно-научниот совет препорачува 
првичната идеја на Министерството да се модифицира. Имено, цениме дека 
треба да се размислува за евентуално воведување на државен испит за 
завршени (дипломирани) студенти само еднаш и тоа после нивното 
дипломирање, а не и во текот на студирањето. 
 
Тој испит би се однесувал само за завршени студенти кои би барале 
вработувања во единици на локалната самуоправа, државните органи и други 
јавни претпријатија. Испитот би се состоел од тестови за познавање на 
релевантната Законска регулатива (пример во нашата област Закон за градба, 
Закон за заштита при работа и слично). Овој испит би можел да го изведува 
Одборот за акредитација заедно со соодветните струкови комори. Ваква пракса 
на пример има воведено Министерството за економија и Министерството за 
животна средина и просторно планирање, каде се полагаат испити за лиценци 
за геолошки и рударски истражувања и слично. 
 
За другите дипломирани студенти кои би се вработувале во приватните фирми 
или акционерските друштва, тој испит не би бил задолжителен, односно  
евалуацијата и квалитетот на завршените студенти ја врши самиот пазар на 
трудот. 
 
Цениме дека со ваква модификација многу би се помогнало кон избегнување на 
голем број реални потешкотии и материјални издатоци, кои се за очекување 
доколку се остане на првичната идеја. 
 
Со почит, 

 
            Декан 
     

Проф. д-р Милорад Јовановски 


