
До  
Проф. д-р Велимир Стојковски 

Ректор на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

 

Предмет: Произнесување по барање од Ваш допис број 02-1209/4 од 5 декември 2014 год. 

Почитуван г-дин Ректор, 

Согласно Вашето барање за произнесување, Деканатската управа на Машинскиот 
факултет-Скопје, ја разгледа и расправаше по Информацијата бр. 13-17423/2 од 5.12.2014 
година, која од Министерството за образование и наука е доставена до Интеруниверзитетска 
конференција и Вас како претседател на истата. 

Сметаме дека тематиката презентирана во дописот е навистина значајна и истата 
треба да биде внимателно разгледана и по неа заземен интегрален став на ниво 
наУниверзитетот, а во насока на придонес и помош на активностите на Министерството за 
образование и наука за обезбедување на висок квалитет на едукација на сите Универзитети во 
Македонија, бидејќи Универзитетот Свети Кирил и Методиј, како најстара, најдобра и установа 
со најквалитетна едукација, истражување и развој, може, знае и умее своето искуство и начин 
на работа да го сподели со другите. 

 Идејата и елементите за внатрешно и надворешно оценување на студентите од високо 
образовните институции, се целосно уредени со член 113 од Законот за високото образование, 
Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, како и правилникот на студирање 
на I и II циклус студии на Универзитетот и во таа насока сметаме дека е потребно само да се 
имплементираат законските решенија кои се во сила. 

Имено, законска обврска на секој поединец, вработен на Универзитет или пак студент е 
почитување на законските акти и регулативи во процесот на реализација на наставно-научните, 
научно-истражувачките и апликативните дејности, почитување на Академскиот кодекс 
наУниверзитетот, како и постојан продонес во подобрување на истите процесите преку 
формите на надворешна евалуација и самоевалуација. Во таа насока потсетуваме дека самите 
високообразовни институции се целосно одговорни за сопственото внатрешно оценување, а 
Одборот за акредитација и евалуација на високото образование во Република Македонија за 
надворешното оценување на високообразовните институции, како и надворешната евалуација 
спроведена од страна на претсавниците на Европската агенција за евалуација на високото 
образование. Притоа, согласно ингеренциите на Одборот за акредитација и евалуација, кои не 
се само во доменот на акредитација на определена студиска програма, туку опфаќаат и 
следење дали нејзиното спроведување и реализација е сообразено со дадената акредитација, 
а секоја несообразеност да биде навремено спречена и санкционирана од страна на 
Министерството за образование и наука. 

Истовремено Ве информираме дека ДУ на Факултетот одлучи информацијата и ова 
свое размислување, да ги постави на дневен ред на редовнатаседница на ННС како највисок 
орган на Факултетот во месец декември.  

Во смисла на гореизнесеното, ја поздравуваме Вашата идеја за наше произнесување и 
стоиме на располагање за сите понатамошни потреби од наше инволвирање и помош во 
насока на придонес за подобрување на квалитетот на високото образование во Република 
Македонија, како и целосно имплеменетирање на сите законски акти и процеси. 

 

Скопје, декември 2014  

 


