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Став на Високата школа по најново предложените 

законски измени во високото образование 

 

Високата  школа  за  новинарство  и  за  односи  со  јавноста  смета  дека  предлогот  за 

воведување на државниот испит е контрадикторен на досегашниот Болоњски процес и на 

Лисабонската  декларација,  каде  што  огромно  значење  се  придава  на  автономијата  на 

универзитетите,  принцип  од  кој  се  отстапува  со  новиот  предлог‐закон  за  измени  во 

високото образование. Посочуваме дека покрај државниот испит, предлозитe кои се дел 

од  најновиот  предлог‐закон  за  изменување  и  дополнување  на  законот  за  високото 

образование  сериозно  ќе  ја  нарушат  автономијата  на  универзитетите,  институтите  и 

високите  стручни  школи,  истовремено,  девалвирајќи  ги  постоечките  механизми  за 

евалуација на образовниот квалитет и ќе ја  загрозат академската слобода.  

Во  недостиг  од  објавени  истражувања  и  согледувања  врз  ефектот,  квалитетот  и 

(не)соодветноста на Болоњскиот процес, не е јасно врз која основа е донесена одлуката за 

неговото отфрлање?! Во согласност со предлог‐законот, студиите од прв циклус, наместо 

три години, ќе траат најмалку четири години, додека студиите од втор циклус ќе траат две 

години. Болоњскиот систем на високо образование почива врз моделот „3+2“, па оттаму, 

се наметнува прашањето врз основа на кои анализи и истражувања било одлучено да се 

отстапи  од  овој  систем.  Високообразовните  институции  кои  веќе  се  пренасочија  кон 

Болоњскиот  модел,  со  воведување  на  новите  измени  ќе  бидат  приморани  да  ги 

реакредитираат и темелно да ги преуредат своите студиски програми и да ангажираат нов 

наставно‐научен кадар.  

Според  новите  предлог  измени,  докторски  студии  дозволено  е  да  акредитираат  и 

спроведуваат  единствено  првите  5  рангирани  универзитети  во  државата  според 

Шангајската листа. Согласност за предвидениот број на запишани студенти на трет циклус 

на  сите  високообразовни  установи,  вклучително  и  приватните,  дава  Владата,  а  не 

Наставно‐научниот  совет,  како  највисоко  тело  на  одлучување  на  универзитетот. 

Посочуваме  дека  бројот  на  слободни  места  за  упис  го  определува  Наставно‐научниот 

совет  не  по  сопствена  желба  туку  земајќи  ги  предвид  административно‐финансиските 

услови кои секоја високообразовна институција треба да ги исполни, а кои се пропишани 

со важечките законски и подзаконски акти.  

Досегашниот број од 23 членови на Одборот за акредитација и евалуација на високото 

образование  се  намалува  на  9  членови  избрани  по  јавен  оглас,  објавен  од  Владата  на 
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универзитети  според  Шангајската  листа.  Без  да  навлегуваме  во  техничките  аспекти  на 

имплементацијата  на  оваа  одлука,  како  на  пример  јазикот  на  кој  ќе  се  поднесуваат 

предлог‐проектите за акредитација на студиските програми и причината зошто професор 

од  високорангираните  светски  факултети  би  сакал  да  е  член  на  ваков  одбор  во 

Македонија, нагласуваме дека со новиот предлог се загрозува независноста на Одборот. 

Отстапувањето  од  досегашниот  начин  на  избор  на  членови  на  Одборот  по  предлог  на  

Интеруниверзитетската  конференција, МАНУ  и  други  научни  и  образовни  институции  ја 

загрозува независноста на ова тело, од кое се очекува(ше) да биде главниот проценител 

на квалитетот на високото образование во земјата. 

Честите и брзи реформи во високото образование може само да го влошат, а не да го 

подобрат  неговиот  квалитет.  Доколку  се  утврдени недостатоци  во функционирањето на 

постојните  механизми  за  оценување  и  зајакнување  на  квалитетот  на  високото 

образование, потребно е да се иницира вистинска јавна дебата во која ќе бидат вклучени 

сите засегнати страни и  јавно ќе се посочат конкретните слабости во високообразовниот 

систем.  Отфрлањето  на  постоечкиот  систем  и  непостоење  на  транспарентност  и 

инклузивност  во  процесот  на  креирање  политики  во  високото  образование  укажува  на 

целосна  недоверба  во  сегашните механизми  за  оценување  на  квалитетот  кои  им  се  на 

располагање  на  високообразовните  институции  (самоевалуција  и  надворешна 

евалуација). Игнорирањето на ставот на повеќето високообразовни институции во земјата 

при  носењето  на  вакви  измени  и  неконсултирањето  со  чинителите  кои  го  сочинуваат 

„костурот“  на  високообразовниот  систем посочува на недовербата на  законодавците  во 

квалитетот на тие институции, но и во севкупниот наставно‐научен кадар во државата. 

Недостатокот  на  дебата  за  круцијални  прашања  од  јавен  интерес  како  што  е  високото 

образование  и  формалниот  временски  период  кој  им  се  остава  на  високообразовните 

установи  да  се  произнесат  по  предложените  реформи  е  очигледна  закана  за  нивната 

академска  слобода.  Високата  школа,  како  и  повеќето  високообразовни  институции,  е 

подготвена  да  се  вклучи  во  дебатата  за  квалитетот  и  недостатоците  во  високото 

образование,  јавно да ги дискутира проблемите кои постојат и да помогне да се посочат 

можните  решенија  за  тие  проблеми.  Промени  се  потребни,  но  тие  не  треба  да  се 

воведуваат со наметнување на ставови и решенија за кои најголемиот дел од засегнатите 

страни се привидно вклучени или воопшто не се консултирани. 
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