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ВОВЕД 

Самоевалвацијата за периодот 15.09.2017-1.10.2020 година ја реализираше Комисијата за 

самоевалвација на Факултетот, претходно избрана на седница на Наставно-научен совет во 
состав од 5 члена (три редовни професори, еден вонреден професор и еден претставник од 

студентите). Во текот на самоевалвацијата беа обезбедени сите потребни документи за нејзино 
успешно спроведување: карта на високообразовната установа, правилник за работа на 

Факултетот, елаборатите на студиските програми кои беа предмет на разгледување, извештаите 
за работа на деканот, извештаите за покриеност на наставата, извештаите за научната работа 

на наставниците, припадноста на наставните дисциплини според Фраскатиевата класификација, 

извештаите за ангажираност на лица од други институции, извештаите за ангажираност на 
академскиот кадар на други институции, извештајот на комисијата за издавачка дејност, 

извештаите за спроведените студентски анкети, извештајот за просторните и материјално-
техничките услови на Факултетот, извештајот од службата за студентски прашања за бројот и 

структурата на запишани студенти во сите години за секоја академска година што е предмет на 

разгледување, извештајот за бројот на дипломирани студенти од службата на студентски 
прашања, извештајот од библиотечната служба за бројот на книги со кои располага 

библиотеката, извештаите за реализирана клиничка, педагошка и методичка практика на 
студентите и др. 

НАЦИОНАЛЕН И ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ  

 ОСНОВАЊЕ И РАЗВОЈ  

Педагошкиот факултет-Битола е јавна високообразовна установа од областа на 
педагошките науки со седиште на ул. „Васко Карангелевски“ бб Битола, која врши високо-

образовна, научно-истражувачка и применувачка високостручна дејност во рамките на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола.  

Педагошкиот факултет од Битола е самостојна високообразовна институција, членка на 
Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола која израсна врз темелите на познатата Педагошка 

академија (основана како образовна и воспитна институција во 1964 г.), која во 1994 г. прерасна 

во Факултет за учители и воспитувачи. Во 2005 г. се преименува во Педагошки факултет.  
Педагошкиот факултет во Битола ги продолжува традициите на Педагошка академија 

која како наставно-образовна институција произлезе од прочуената Учителската школа. 
Академијата беше основана во далечната 1964 година. Основната мисија на Академијата беше 

оспособување на кадар со вишо образование за потребите на училиштата од југозападниот 

регион на Р. Македонија. Наставата беше организирана во две години (четири семестри).  
Од учебната 1972/73 година Педагошката академија започнува нова развојна фаза: 

насоките за двопредметна настава се укинати, а со работа продолжува насоката за одделенска 
настава. Последното реформско преструктурирање се одвиваше од 1985 до 1990 година, кога на 

Педагошката академија, покрај Насоката – учител, се воведени паралелки од насоченото средно 
образование, културолошка насока. Четири години подоцна, со активирање на нова студиска 

програма, на Академијата започнува едукација на кадри за предучилишни установи.  

Наставниот кадар на Педагошката академија беше формиран од наставници во редовен 
и во дополнителен работен однос. И покрај тоа што поголем дел од кадарот немаше академско 

звање (само двајца беа доктори на науки од соодветна област!), теориската и практичната 
настава беа организирани на завидно стручно ниво, од страна на професори кои имаа богато 

педагошко искуство. 

За време на триесетгодишното постоење, на Педагошката академија – Битола со вишо 
образование се стекнаа 29 генерации или вкупно 3184 студенти, од кои: 1394 се оспособија за 

изведување на одделенска настава, 1673 за предметна настава, 117 станаа воспитувачи. 
Конституирањето на Факултет за учители и воспитувачи претставува квалитативно нова 

развојна фаза во дијахронијата на Педагошкиот факултет. Со одлука на Советот на 
Универзитетот во Битола и на Министерството за образование и физичка култура на Република 

Македонија, а по претходна аналитичка согледба дека постои општествено-економска 

оправданост, беше одобрен наставниот план и Факултетот за учители и воспитувачи, познат по 
кратенката ФУВ, ја започна својата високообразовна дејност во 1995 година. 

Главната цел и задачата на Факултетот беше сеопфатна подготовка на учители и 
воспитувачи кои се квалификувани и стручно подготвени да се вклучат во системот на 

предучилишното и основното училишно воспитание и образовение. На Факултетот најпрвин беа 
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застапени само две додипломски студиски програми, но набргу потоа се организираа и 
постдипломски студии, а постдипломците можеа да се стекнат со академско звање доктор на 

науки во областите методики и образовен менаџмент. 
Педагошкиот факултет денес е реномиран член на УКЛО „Св. Климент Охридски“- Битола 

и модерна високообразовна институција подготвена успешно да ја врши својата мисија - 

едукација на студенти во областите на образованието. Факултетот кадровски, просторно и 
технички е одлично опремен и може да одговори на предизвиците на демократизацијата на 

општеството и процесите на глобализација. 
Педагошкиот факултет во Битола континуирано и плански се развива и кадровски 

стручно се усовршува.  
На Педагошкиот факултет се реализира настава на прв, втор и трет циклус на високо 

образование. Актуелни програми на прв циклус според конкурсот за запишување на студенти во 

академската 2019/20 година (табела бр. 3) се:  
а) I циклус - додипломски студии: Наставник за одделенска настава, Воспитувач, 

Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и книжевност, Информатика и техничко 
образование, Преведување (од македонски на англиски јазик и обратно) и Социјална и 

рехабилитациска педагогија. 

б) II циклус – магистерски студии: Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и 
книжевност, Наставник по одделенска настава-втор циклус едногодишни универзитетски студии, 

Воспитувач- втор циклус едногодишни универзитетски студии, Менаџмент во образованието, 
Информатика и техничко образование-втор циклус едногодишни универзитетски студии  и 

Образование на надарени и талентирани. 
в) III циклус – докторски студии: Образовни науки, Менаџмент во образование, Настава по 

јазик – македонски јазик и Надареност и талентираност. 

 

1. ФУНДАМЕНТАЛНИ НАСОКИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ  

1.1 МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ  

Педагошкиот факултет-Битола има јасно поставена визија и мисија од што произлегуваат 
и целите на високообразовната установа. При определувањето на овие одредници учествува 

наставно-научниот совет на Факултетот имајќи ги предвид тековните случувања во потесното и 

поширокото опкружување и потребата на пазарот на трудот. 
Мисијата на Педагошкиот факултет-Битола е продукција на наставнички профили и 

академски граѓани кои се занимаваат со научна работа кои успешно ќе се носат со предизвиците 
на современото општествено опкружување кое поради брзиот техничко-технолошки и научен 

развој и тенденцијата за глобализација подложно е на чести промени. Визијата е тесно 
поврзана со мисијата и е сочинета од следниве компоненти:  

- факултет кој е лидер во областа на истражувањата и едукацијата на наставничките 

кадри во Републиката и пошироко, 
- факултет кој создава академски кадар способен за реализација на современа настава 

за изградување на личноста на детето и младиот човек во насока на развој на индивидуалните 
капацитети и во насока на развој на активно граѓанство кое придонесува за развој на 

општеството во кое живее,  

- факултет кој се грижи за културата на квалитет на сите нивоа создавајќи академска 
средина во која се става акцент на науката, знаењето, но и на универзалните човечки вредности 

во согласност со етичкиот кодекс на факултетот. 
Врз основа на мисијата и визијата, Педагошкиот факултет-Битола ги поставува следните 

цели: постојано следење на општествените промени и начинот на кој истите можат или влијаат 

врз високото образование, модернизација на наставниот процес преку почитување на 
современите трендови во образованието (ИКТ во наставата, инклузивно образование, 

интерактивни методи и стратегии за учење и поучување,...), обезбедување мобилност на 
студентите, богата понуда на изборни предмети, обезбедување педагошка и клиничка практика, 

зголемување на видливоста на научните постигнувања на академскиот кадар, поврзување на 
теоријата со практиката, поврзување со воспитно-образовните институции и развивање на 

долгогодишна плодна соработка, остварување соработка со високо-образовни институции од 

странство, вклучување во проектни активности во насока на развој на научните и наставничките 
компетенции на академскиот кадар и на студентската популација. 
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Педагошкиот факултет-Битола е единствениот факултет кој образува наставнички кадри 
во регионот и на кој се реализираат сите три циклуси на образование. Факултетот нуди 

современи студиски програми кои се дизајнирани по примерот на студиските програми кои се 
нудат на наставничките факултети кои функционираат во рамките на универзитети кои се високо 

рангирани и кои одговараат на барањата и потребите на општеството во кое продуцираните 

наставнички кадри ќе работат и ќе се развиваат.  
  Како резултат на јасната мисија, визија и целите на Факултетот, постои етички кодекс 

според кој основните етички вредности и принципи се следниве: 

• Непристрасност, објективност и подготвеност да им се помогне на студентите во 
процесот на стекнувањето на знаења, компетенции, ставови и вредности. 

• Демонстрирање на свест и почит за искуството, способностите, јазикот и 

културата на секој студент поединечно. 

• Навремено и ефикасно изведување на наставата и посветеност на науката. 

• Промовирање на високи морални вредности и педагогија на еднаквоста. 

• Донесување на демократски и транспарентни одлуки во врска со наставата и 
напредокот во учењето на студентите. 

• Создавање на клима за учење што го развива потенцијалот на секој студент. 

• Идентификување на сопствените потреби и интереси за целоживотно 

образование и професионален развој. 

• Следење на новите научни достигнувања и саморефлексија на сопствената 

работа. 

• Почитување на автономијата на универзитетот и академската слобода на говор и 
мислење. 

• Отвореност за соработка со пошироката општествена заедница. 

 

1.2. КУЛТУРА НА КВАЛИТЕТ  

Институцијата како високообразовна установа во целост ги задоволува критериумите за 

ефикасно управување и организациско функционирање. Според Статутот на Универзитетот и 

актите за функционирање донесени на единицата таа функционира во склад со почитување на 
принципот на академска автономија во нејзината целост. Секое од телата преку кои функционира 

установата во целост се држат до поделеноста во своите надлежности во смисла на издвоеност 
на академските од управувачките функции. Наставно научниот совет се занимава со прашањата 

од академска природа, додека факултетската управа се држи до своите управувачки 

надлежности. Во актите донесени на ниво на единица како Статут и Правилник за внатрешните 
односи и работењето јасно и прецизно се наведени улогите и надлежностите на органите и 

телата на факултетот, раководното лице во институцијата. Исто така овие акти ги уредуваат и 
односите меѓу организационите единки преку кои се реализира активноста на институцијата. На 

овој начин е создадена солидна основа за исполнување на зацртаната мисија на факултетот, 

како и стратешките цели кон кои тој се стреми. 
Грижата за квалитет е еден од приоритетите на нашата единица. Во тек е процес на 

преземање на мерки заради целосна операционализација на процедурите за обезбедување на 
квалитет. При ова посебно внимание се посветува на квалитетот на наставата и практичната 

настава на студентите. Тоа е во склад со стратешките цели на факултетот. Има донесено Етички 
кодекс кој е објавен на веб-страницата на факултетот со кој се регулира однесувањето на 

студентите и персоналот. Постојано се прават анализи на нивото на постигнувањата на 

студентите. Исто така се преземаат мерки за унапредување на научно-истражувачката работа на 
наставничкиот кадар и студентите на втор и трет циклус. 

Институцијата ги запазува роковите за спроведување на демократски процедури за избор 
на студенти кои ги претставуваат колегите и нивните интереси во рамките на управните тела. 

Тие се вклучени во процесот на донесување на клучни одлуки кои се клучни за нивно успешно 

напредување преку нивна процентуална застапеност на ННС и Деканатската управа. 
Наставниците спроведуваат процес на анонимно анкетирање на студентите со што вршат 

авторефлексија, но и прибирање на значителни податоци кои се важни за анализа на истите, а 
во функција на подобрување на квалитетот на целокупната работа на институцијата. Анализата 

на прибраните податоци се користи како основа за планирање и преземање на мерки за 
подобрување на сите области во домен на факултетот. 
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Педагошкиот факултет има посебни процедури и механизми за планирање, реализација 
и контрола на квалитетот на активностите. Тие вклучуваат донесување предлог-одлуки на 

деканатска управа, разгледување на предлог-одлуките од деканатската управа и носење одлуки 
на Наставно-научен совет во којшто членува наставно-научниот кадар на Факултетот, лекторите 

и студентите со свои претставници. Исто така за реализација на специфични активности се 

формираат посебни комисии составени од професори, како на пример, комисија за изработка на 
елаборати, комисија за самоевалвација, комисија за издавачка дејност, комисија за реализација 

на конкурсот за запишување на студенти на прв, втор и трет циклус студии, комисија за проверка 
на психо-лингвистичките способности на кандидатите за запишување на прв циклус студии, 

комисија за реализација на ЕКТС, комисија за признавање на испити при мобилност на 
студентите, организациски одбори на конференции и слично. Наставно-научниот совет заседава 

и ги разгледува и предлог-одлуките на советот за втор циклус студии и советот за трет циклус 

студии, го рагледува годишниот план за наставна дејност во којшто влегуваат одлуките за 
покриеноста на наставата по семестри за секоја студиска програма, просторните и материјално-

техничките услови за реализација на предметите, разгледување на барањата од студентскиот 
сојуз, планирање и донесување стратегија за работа на почетокот од секоја академска година, 

но и на почетокот на секој семестар, планирање и донесување стратегија за реализација на 

педагошката практика, методичката практика и клиничката настава на студентите, планирање и 
донесување стратегија за надворешна соработка, мобилност на професори  и студенти, 

стратегија за промовирање на студиските програми на факултетот за привлекување нови 
студенти на сите циклуси и слично. 

Факултетот има механизми и за контрола на квалитетот на планираните активности преку 
разгледување на Наставно-научен совет на подоготвените извештаи за реализирани активности 

од страна на професорите или комисиите задолжени за спроведување на активностите, како и 

разгледување на извештајот за работата на деканот како раководител на институцијата. 
Со функционирањето на комисијата за самоевалвација која работи во согласност со 

европските стандарди за квалитет како резултат на Универзитетската политика на работа и 
развој се постигнува контрола на квалитетот на управувањето и раководењето, наставата и 

учењето, научната дејност и општествената оправданост. Комисијата за самоевалвација, еднаш 

на три години, реализира самоевалвација на ниво на цела единица на Универзитетот која опфаќа 
различни аспекти од функционирањето на Факултетот по што поднесува детален извештај од 

спроведената самоевалвација до Наставно-научниот совет, а потоа прифатениот извештај се 
архивира и се објавува на веб-страницата на Факултетот со што станува јавно достапен. 

 

2. ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАКОВОДЕЊЕ, УПРАВУВАЊЕ И ОДЛУЧУВАЊЕ  

 2.1. СТРУКТУРА НА ФАКУЛТЕТОТ – ОРГАНИ И ТЕЛА НА УПРАВУВАЊЕ И 

ОДЛУЧУВАЊЕ   

Функционирањето на Факултетот е организирано по хоризонтална и по вертикална 

основа, претставено преку органи и тела во чие работење, покрај академскиот и 
административниот кадар на Факултетот, вклучени се и студентите. На највисокото скалило се 

наоѓаат Наставно-научниот совет,  Деканатската  управа и деканот (прилог 2, графикон 1 - 

органограм), преку кои се обезбедува координацијата во работењето на насоките на Факултетот. 
Овие органи и тела на управување и одлучување, во согласност со надлежностите утврдени со 

актуелниот закон за високото образование во соодветните академски години и со Статутот на 
Универзитетот, имаат право и обврска да предлагаат, донесуваат и реализираат конкретни 

решенија за надминување на идентификуваните слабости и проблеми во различните 

сегменти/дејности на Факултетското работење, имајќи ги предвид институционалниот профил и 
зацртаната мисија и визија.  

Наставно-научниот совет е највисок орган на управување и одлучување на 
Факултетот, со којшто претседава деканот. Наставно-научниот совет го сочинуваат 

претставниците од редот на професорите, односно соработниците, и претставници од редот на 
студентите. Во рамки на надлежностите на Наставно-научниот совет спаѓаат: донесување 

правилник за внатрешната организација на Факултетот, одлучување за наставната и научната 

дејност, усвојување на студиски програми, утврдување на наставните подрачја, области и 
наставните дисциплини на насоките, одлучување за основање на внатрешни организациони 

единици (центри), усвојување на годишниот извештај за работа на Факултетот, усвојување на 
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годишен финансиски план, донесување на годишна финансиска пресметка и годишен завршен 
финансиски извештај на Факултетот, вршење избор во наставно-научни звања доцент и 

вонреден професор, како и избор во наставни звања и му предлага на Универзитетскиот сенат 
студиски програми, давање на мислење на Универзитетот по нормативите и стандардите за 

вршење на високообразовната дејност, донесување на правилници, додаток на дипломи, 

стручниот, односно научниот назив и други документи за завршени студии на високо образование 
и друго.  

Деканатската управа ја сочинуваат деканот, продеканите, раководителите на 
насоките на Факултот, и еден претставник на студентите. Со Деканатската управа раководи 

деканот, а во нејзината работа учествува и правник - секретар, без право на одлучување. 
Деканатската управа дава предлог за запишување на студиите од прв, втор и трет циклус, дава 

мислење за студиските програми, донесува одлуки за тековната меѓународна соработка, 

утврдува предлог за висината на кофинансирање и партиципација на студентите, одлучува за 
издавачката дејност и сл.  

Деканот е задолжен за раководење на целиот Факултет. Одговорен е за законитоста и 
статутарноста во работењето на Факултетот и насоките, му поднесува на Наставно-научниот 

совет и на Деканатската управа предлози и одлуки и други општи акти и заклучоци за прашања 

чие разгледување и решавање е во нивна надлежност, ја иницира и води меѓународната 
соработка, управува со имотот на Факултетот и се грижи за неговото одржување, додека 

продеканите имаат специфични области на управување. Вклученоста на одделни надворешни 
чинители во управувањето и одлучувањето е предвидена со Одбор за соработка и доверба 

со јавноста, во согласност со Законот за високото образование. Истиот е составен, покрај од 
претставници на Факултетот (наставен кадар и студенти) и од членови именувани од основачот, 

организацијата на работодавачите и единицата на локалната самоуправа, и има за цел да го 

надгледува извршувањето на дејноста на Факултетот, без притоа да ја нарушува неговата 
автономија. На Факултетот постојат Центар за научно-истражувачка работа и 

перманентно образование со сектори и Центар за литература, уметност, култура, 
ораторство и јазик. 

Факултетската стручна и административна служба е составена од: Одделение за 

општи работи (библиотека и помошно-техничка служба), Одделение за студентски прашања и 
Одделение за финансиско сметководство, материјално работење и јавни набавки. Со стручната 

и административна служба раководи правник- секретар. 
 

2.1.1. ФИНАНСИРАЊЕ  

Финансирањето на Факултетот како јавна устанува се реализира и преку Буџетот на Р. 

Македонија, но и преку сопствени приходи кои се остваруваат преку партиципации и 
кофинансирање на студиите, но и од учество во проектни активности. 

Се забележува oпаѓање на вкупните приходи во периодот 2017/18-2019/20 (од 38.777.771 
до 35.153.973 ден.), односно континуирано благо намалување на приходите од буџетот. Во 

2019/20 година има намалување и на сопствените приходи во однос на претходните две 

академски години. Донации од проекти нема (прилог 1: табела бр. 1).  
Буџетските средства, во зависност од намената, се распоредуваат за плати и режиски 

трошоци. Вложување во наставата и истражувањето, односно во развојот на образовната 
и истражувачката дејност се прави со финансиските средства од сопствените приходи кои 

потекнуваат од кофинансирањето на студиите на прв, втор и трет циклус (прилог 1: табела бр. 
24). Може да се забележи дека вложувањето во наставата и истражувањето бележи континуиран 

пад почнувајќи во периодот 2017/18-2019/20 година.   

 
 

2.1.2. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ  

Најголем број од академскиот кадар на Педагошки факулет-Битола покрива наставни 
дисциплини кои според Фраскатиевата класификација спаѓаат во научното поле Општествени 

науки, подрачје Образование, дел од наставниците покриваат предмети од полето Хуманистички 

науки, подрачје Лингвистика, а помал дел од наставниците покриваат предмети од другите 
полиња и подрачја.  



7 

 

Академскиот кадар што ги реализира наставните програми на прв, втор и трет 
циклус е компетентен кадар којшто има докторирано на соодветните подрачја, 

полиња и области и објавува научни трудови во тие области.  
Факултетот располага со академски кадар кој ги покрива повеќето од наставните 

дисциплини во секоја студиска програма на прв циклус (прилог 1: табела бр. 7), но сепак постои 

потреба од ангажирање на дополнителен кадар за реализирање на настава, особено од научното 
поле Хуманистички науки, подрачје Лингвистика и Литература. Од анализираните податоци 

(табела бр. 7) може да се забележи дека постои тренд на намалување на бројот на ангажирани 
професори.   

Од табелата бр.8 можат да се забележат промени во однос на бројот на професори кои 
се избрани во наставно-научни звања. Со анализата на собраните податоци се утврди дека некои 

професори го искористиле правото на старосна пензија во периодот што е предмет на 

самоевалвација, а повеќето од вработениот академски кадар бил избран во повисоко звање. 
Податоците за старосната структура на академскиот кадар укажуваат на тоа дека тие 

соодветствуваат со стекнатите звања (во 2019/20 година просечната возраст на редовните 
професори изнесува 55 години, на вонредните професори – 48 години, на доцентите 38, вишиот 

лектор – 59, а на лекторот – 40 години). На Педагошкиот факултет-Битола има 20 вработени 

наставници, од кои 15 се жени, а 5 се мажи (прилог 1: табела бр.7).  
Соодносот на наставниците со бројот на студенти е во согласност со нормативите 

и стандардите утврдени со законските акти (прилог 1: табела бр. 10). Исто така, оптовареноста 
на наставникот е во рамките на законските норми. 

Изборот на наставно-научниот и соработничкиот кадар се врши според 
процедурите утврдени со законот за високо образование, односно со Правилникот за 

критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-

стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола.  
Според законските регулативи, а со цел грижа и одржување на квалитетот, еднаш 

годишно на Факултетот се спроведува студентска анкета (прилог бр.2) за оценување на 
вработениот академскиот кадар. Според анкетата реализирана во декември 2019 година за 2018 

година (а анкетата за 2019 година, треба да се реализира до крајот на 2020 година), просечната 

оценка од страна на анкетираните студенти за сите наставници во  однос на прашањата од 1 до 
8 изнесува 4,41 на скала од 1 до 5, што значи дека академскиот кадар на Педагошкиот 

факултет-Битола е позитивно оценет од страна на анкетираните студенти. Наставниците се 
одлично подготвени, објаснуваат јасно и разбирливо и предизвикуваат заинтересираност за 

предметот, за време на предавањата се посветени и умеат да го задржат вниманието на 

студентите, ги поттикнуваат студентите на активност и самостојна работа, редовно ја изведуваат 
наставата со примена на современа образовна технологија, отворени се и достапни за соработка, 

личната култура им е на одлично ниво, објективно ги оценуваат резултатите од работата на 
студентите и за секој предмет постои соодветна основна и дополнителна литература. 

Предавањата претставуваат солидна основа за положување на испитите, а структурата и 
содржината на испитните прашања овозможуваат објективност при оценувањето на студентите.  

Преку Комисијата за издавачка дејност која го реализира Правилникот за издавачка 

дејност на Факултетот се решаваат прашања поврзани со публикувањето на стручна и научна 
литература во авторство на вработениот академски кадар. Во анализираниот период на 

самоевалвација може да се забележи намалување на бројот на публикации од овој тип. Ова може 
да биде резултат на фактот што стручната и научната литература објавена во вид на самостојна 

публикација не беше дел од критериумите за постапката на избор во наставно-научни, односно 

соработнички звања. 
Наставниците земаат и активно учество на домашни манифестации (прилог 1: 

табела бр. 22), но и при организација на научни и стручни собири во рамките на Факултетот 
(прилог 1: табела бр. 23). 

За квалитетот на академскиот кадар зборува тоа што дел од професорите реализираат 
настава на прв, втор и трет циклус студии и на други институции во рамките на 

универзитетот, но и надвор од него и тоа на Правен факултет-Битола и Кичево, Економски 

факултет-Прилеп, Факултет за безбедност-Скопје,  УГД – Штип, а дел се јавуваат и во улога на 
визитинг-професори на универзитети од странство (Педагошки факултет-Љубљана, Учителски 

факултет-Белград, Факултет за бизнис и менаџмент-Ново место и др.). 
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Деканатската управа прави анализа на старосната структура на наставниот кадар, ги 
разгледува и решава прашањата за покриеноста на наставата од академски кадар којшто е 

вработен на факултетот, но и од страна на ангажирани лица од други институции. Планот за 
покриеноста на наставата се утврдува на седница на Наставно-научен совет на почетокот од 

секоја академска година. 

За вршење на стручните и административните работи на Педагошкиот факултет од 
Битола е формирана стручна и административна служба чиј раководител е секретарот. Како 

стручни и административни активности за коишто е задолжена стручната и административната 
служба се сметаат: персоналните активности, сметководствената евиденција, правната 

евиденција и статистика, следењето и ажурирањето на активностите во врска со студирањето 
на студентите (служба за студентски прашања), подготвувањето и обработувањето на 

материјалите од правно – стручна природа, одржувањето на компјутерската мрежа, односно 

информацискиот и библиотечниот систем на Факултетот, административните функции 
(примањето и испраќањето пошта, стенографските, дактилографските, архивските и сл. работи), 

општите активности, чувањето/обезбедувањето сигурност на објектот, одржувањето и чувањето 
на просториите, како и други работи што, според својата природа, спаѓаат во овие видови 

активности.  

Студентската  служба на Педагошкиот факултет-Битола е екипирана со повеќе стручни лица 
кои воглавно вршат работи и работни задачи во доменот на студентските прашања. Службата 

функционира со поделени задачи, односно поделба на обврските. Некои од референтите се 
задолжени за услуги за студентите по години на прв циклус на студии по ЕКТС, и тоа како за 

студентите по нова така и за студентите запишани по стара програма, како и за студентите на 
втор, односно трет циклус на студии. Како и на сите единици на Универзитетот, така и на 

Педагошкиот факултет во Битола постои админстратор на ЕКТС кој е задолжен за координација 

на работата поврзана со имплементацијата на правилата за студирање според ЕКТС, врши 
контрола во врска со запишувањето нови наставни дисциплини и бројот на кредити и слично. 

Останатите активности во службата на студентски прашања се состојат во: подготовки на 
промоциите, упис на студентите, комплетирање на студентските досиеја, водење на матичните 

книги, примање и разврстување испитни пријави, подготвување списоци за резултати од уписи, 

испитни рокови, колоквиуми и слично. 
      Во библиотеката работи еден библиотекар. 

Од анализираните податоци може да се забележи дека има само вработени лица како 
административен и помошно-технички персонал, односно дека нема дополнително ангажиран 

персонал (прилог 1: табела бр. 9). Од друга страна, бројот на вработен и ангажиран академски 

кадар бележи пад (од 34 на 28), а бројот на вработени наставници, исто така бележи  пад  (22-
21-20).  

 

2.1.2.1. ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА АКАДЕМСКИОТ КАДАР И ЕВИДЕНЦИЈА НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОД НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА, РАЗВОЈНАТА И АПЛИКАТИВНАТА 

ДЕЈНОСТ 

 
Педагошкиот факултет-Битола го поттикнува развојот на наставно-научниот и 

соработничкиот кадар преку организирање научни конференции во областа Образование, но и 
преку континуирано публикување на меѓународното научно списание „Учител“ кое што се 

објавува и електронски. 

Наставно-научниот кадар поднесува устен и/или писмен извештај за своите научно-
истражувачки резултати на ННС, но и на посебно организирани состаноци за таа намена кои се 

договараат и реализираат по потреба на барање на академскиот кадар. На крајот од секоја 
академска година, наставниците и соработниците пишуваат извештај за своите научни резултати 

(учество на конференции, учество во научни проекти, објавени научни трудови во списанија или 

зборници, ..), а дел од тие извештаи влегува и во извештајот за работа на деканот кој се 
дискутира на Наставно-научен совет.  

На факултетот има развиена процедура за објавување на научна литература, 
учебници и наставни помагала кои мора да бидат рецензирани и прифатени на ННС. Тие 

процедури ги спроведува Комисијата за издавачка дејност на факултет во којашто членуваат 
тројца наставници, вработени на факултетот. Тие имаат обврска да испраќаат план за издавачка 
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дејност, но и извештај за реализираната издавачка дејност на крајот од секоја академска година. 
Во периодот 2019/20-2019/20 година објавени се вкупно 4 наслови. 

Факултетот поседува база на податоци во однос на резултатите од реализацијата на 
сите научно-истражувачки, развојни и апликативни активности. Академскиот кадар во 

последните пет години има објавено поголем број на научно-истражувачки трудови објавени во 

научни списанија со индексирани трудови во базите: Ebsco, Emerald, Scopus и Thomson Reuters, 
научно-истражувачки трудови објавени во меѓународни научни списанија; научно-истражувачки 

трудови објавени во меѓународни научни публикации. За истите се води евиденција преку 
летописна книга на настани. На крајот од академската година трудовите се наведуваат и во 

годишниот извештај од работата на деканот. Академскиот кадар индивидуално ги обновува 
податоците во своите биографии и истите се објавени на веб-страницата на факултетот.  

Дел од наставниците се јавуваат и како главни уредници на научни списанија или 

членови на научни одбори во научни списанија.  
Академскиот кадар на Факултетот активно учествува и на домашни манифестации 

и тоа најчесто со усни презентации, потоа соопштенија, а најмалку со постер презентации 
(прилог 1: табела бр. 22) и на тој начин остварува дел од соработката со наставниците во 

основните и средните училишта, воспитувачите од претшколските установи, локалната заедница.  

Факултетот работи на промоција на научната мисла и преку организирање на научни 
и стручни собири со меѓународно учество (прилог 1: табела бр. 23), меѓу кои треба да се 

истакне Третата меѓународна конференција “Education across Borders”: Education and Research 
across Time and Space (1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid) која се одржа на 6-

7.10.2016 година на Педагошкиот факултет-Битола во коорганизација на Педагошкиот факултет 
од Лерин, Р. Грција и Педагошко-филолошкиот факултет од Корча, Р. Албанија. Педагошкиот 

факултет е коорганизатор и на следниве меѓународни научни конференции: Didactic and 
Methodological Approaches and Strategies – Support to Children’s Learning and Development (20 
ноември 2015 која се одржа на Учителскиот факултет во Белград), 22 меѓународна конференција: 

Intrapersonal Giftedness: Possibilities of Development (1 јули 2016 која се одржа на Високата школа 
за струковни воспитувачи во Вршац), „Проблеми и дилеми во современата настава: теорија и 

пракса“ која се одржа во Аранѓеловац (Р. Србија) во периодот 26-27 мај 2017 година, 

Образованието на крстопат – состојби, предизвици, решенија и перспективи во организација на 
Македонското научно друштво од Битола (10 и 11 ноември 2017 година), Современи пристапи во 
професионалниот развој и работата на воспитувачите и наставниците (25 мај 2018 во 
организација на Учителскиот факултет во Белград).  

Во академската 2018/2019 година Педагошкиот факултет - Битола беше коорганизатор 

на Четвртата меѓународна конференција Education across Borders: Education in the 21st Century – 
Challenges and Perspectives, која се одржа на 19 и 20 октомври 2018 година, на Педагошкиот 

факултет во Лерин. Оваа биенална конференција се одржува по четврт патво коорганизација на 
Педагошкиот факултет од Битола, Педагошкиот факултет од Лерини Педагошко-филолошкиот 

факултет од Корча. На конференцијата зедоа учество над 100учесници и повеќе реномирани 
експерти во полето на образовните науки од различниземји во регионот. Од Педагошкиот 

факултет – Битола, со свои презентации наконференцијата се претставија следниве наставници: 

проф. д-р Методија Стојановски, проф. д-р Добри Петровски, проф. д-р Златко Жоглев, проф. д-
р Мажана СеверинКузмановска, проф. д-р Валентина Гулевска, проф. д-р Даниела Андоновска 

Трајковска,проф. д-р Биљана Цветкова Димов, проф. д-р Марија Ристевска, проф. д-р Јасминка 
Кочоска, проф. д-р Данче Сивакова Нешковски, доц. д-р Силвана Нешковска и м-р 

ЈосифПетровски. Покрај деканите, насредбата присуствуваа и ректорот на Универзитетот во 

Кожани, проф. д-р Антониос Турлидакис, ректорот на Универзитетот во Корча, проф. д-р Али 
Јашари и ректорот наУниверзитетот „Аристотел“ во Солун, проф д-р Перикле Миткас. 

Од другите меѓународни конференции, конгреси и симпозиуми на кои учествуваше 
наставничкиот и соработничкиот кадар од нашиот Факултет, како позначајни ќе ги 

споменеме: 
- Меѓународната конференција за лингвистика, литература и дидактика, 

организирана од страна на Универзитетот ААБ (8 септември 2018 година, во 

Приштина, Косово) на која, со свои излагања, се претставија доц. д-р Силвана Нешковска и проф. 
д-р Валентина Гулевска. 

- Меѓународната конференција Подобрување на квалитетот на образовниот процес 
за лица од трето доба, организирана од страна на Педагошкиот факултет во Врање 
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(26 септември 2018 година, во Врање, Србија) на која, со пленарно предавање, се 
претстави проф. д-р Валентина Гулевска. 

- Меѓународната конференција Надареност, едукација на надарените, иновации и 
креативност во основните и средните училишта, организирана од страна на 

Центарот за иновативност во Бања Лука (25 - 27 октомври 2018 година, во Бања Лука, 

Босна и Херцеговина) на која, со свое излагање, се претстави проф. д-р Љупчо 
Кеверески. 

- Меѓународната конференција Уметност, креативност и образование, организирана 
од страна на Министерството за наука и образование на Република Хрватска (7 - 9 

март 2019 година, во Загреб, Хрватска) на која, со свое излагање, се претстави проф. 
д-р Љупчо Кеверески. 

- Меѓународната конференција ESIDRP 2019, организирана од страна на Филолошкиот 

факултет „Блаже Конески“ - Скопје, Катедра за англиски јазик и книжевност (21 - 23 
март 2019 година во Скопје) на која, со свои излагања, се претставија доц. д-р 

Силвана Нешковска и доц. д-р Бисера Костадиновска Стојчевска. 
- Меѓународната конференција Кон подобра иднина, демократија, ЕУ интеграција и 

кривично право, организирана од страна на Правниот факултет - Битола (10 – 12 мај 

2019 година, во Битола) на која, со свое излагање, се претстави доц. д-р Силвана 
Нешковска. 

- Меѓународната конференција Предизвиците на глобализацијата на патот кон ЕУ, 
организирана од страна на Високата школа за бизнис и менаџмент од Ново Место (16 

– 17 мај 2019 година, во Ново Место, Словенија) на која, со две свои излагања, се 
претстави проф. д-р Љупчо Кеверески. 

- Меѓународната конференција BELLS 90, организирана од страна на Филолошкиот 

факултет од Белград (31 мај – 1 јуни 2019 година, во Белград, Србија) на која, со свое 
излагање, се претстави доц. д-р Силвана Нешковска. 

- Меѓународната конференција Комплексноста на феноменот надареност и 
креативност, организирана од страна на Високата школа за воспитувачи „Михаило 

Палов“ - Вршац (28 јуни 2019 година, во Вршац, Србија) на која, со свое излагање, се 

претстави проф. д-р Љупчо Кеверески. 
- 14-от Меѓународен балкански конгрес, организиран од страна на Педагошкиот 

факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје (5 – 7 септември 2019 година, во Охрид) 
на кој, со свое излагање, се претстави проф. д-р Биљана Цеткова Димов. 

Во академската 2019/2020 година Педагошкиот факултет - Битола започна со подготовки 

за  реализација на Втората меѓународна конференција на тема НАДАРЕНИТЕ ТАЛЕНТИРАНИТЕ 
КРЕАТОРИ НА ПРОГРЕСОТ. Планираниот датум за нејнина реализација беше 25 март 2020 година 

кој се совпаѓаше со одбележување на Светскот ден на надареноста и талентираноста. Во 
планираниот рок за пријавување на апстрактите беа стигнати над 95 апстракти од 6 држави со 

над 120 учесници. На конференцијата пријавија свое учество врни професионални екперти од 
областа на надареноста и талентираноста (акад. проф. д-р Грозданка Гојков, пленарен предавач 

и други), Но, поради веќе поднатите причини појавата на пандемија и Ковид 19 кризата, 

активностите во таа смисла се редуцираа, и беше закажан онлајн ориентациски термин кој се 
однесува на крајот на октомври. 

Веруваме дека планираните активности кои се однесуваат на организација и реализација 
на конференцијата ќе се вратат во својата вообичаена динамика и ќе можеме да ги реализираме 

планираните активности. 

 Педагошкиот факултет од Битола, беше соорганизатор на научниот собир 
организиран од Учителскиот факултет во Белград, на тема „Иновативни дидактички системи у 

васпитно-образовном раду“. За член на програмскиот одбор беше делегиран проф. Д-р Љупчо 
Кеверески 

 
Од другите меѓународни конференции, конгреси и симпозиуми на кои учествуваше  

наставничкиот и соработничкиот кадар од нашиот Факултет, како позначајни ќе ги   

споменеме:  
- По повод денот на учителот, 5 октомври, учениците од четврто одделение од О.У. 

„Тодор Ангелевски “ од с. Горно Оризари го посетија Педагошкиот факултет во Битола. Тие 
заедно со одделенскиот раководител м-р Бисера Петровска-Аргиновски и директорката Љубица 
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Стерјева имаа можност да го разгледаат факултет и да научат за организациската и просторната 
опременост. Учениците имаа свој краток рецитал и добија одговори на многубројните прашања 

кои ги поставија. Убава средба која ја продлабочува поврзаноста на Педагошкиот факултет со 
основното образование, педагошка провокација внимателно испланирана, дизајнирана за да на 

учениците им овозможи поинаков начин на поимање на светот, поразвиени структури на 

однесување, стекнување компетенции за нови искуства и полесно снаоѓање во нивното 
комбинирање 

 
- По повод светскиот ден на учителот, на Педагошкиот факултет во Битола беше 

организирана тркалезна маса со наслов ,,Емоционалните компетенции на наставниците“, на која 
учество зедоа наставници, стручни соработници, директори од голем број основни училишта од 

општина Битола и наставниот кадар на Педагошкиот факултет. Дискусиите на траклезната маса 

имаа за цел да го поттикнат и поддржат интердисциплинарниот дискурс во областа на 
образовните науки. Деканот на Педагошкиот Факултет, проф. д-р Добри Петровски, ги поздрави 

присутните и истакна дека оваа тркалезна маса полека прераснува во годишен настан каде се 
дава внимание и значење на најблагородната професија, учителската професија. 

- Во рамките на едукативен проект кој го реализира Алкалоид АД-Скопје  на Педагошкиот 

факултет-Битола на ден 6.11.2019  се одржа предавање на тема: Стрес и препораки за 
справување со стресот и несоницата. Фокусна група на проектот беа студентите од сите студиски 

години на Педагошкиот факултет-Битола. Предавањето го реализираше д-р Гагачевска 
(специјалист психијатар) од Центарот за ментално здравје при Клиничката болница Трифун 

Паноски од Битола. 
- На 25.11.2019, на Педагошки факултет- Битола, се одржа работилница за 

специфичностите на книжевниот превод, по што тој се разликува од другите видови на превод 

и на што треба да се внимава кога се преведуваат книжевни дела. Работилницата беше 
реализирана од претставници на Здружението на преведувачи и толкувачи МАТА. Во рамките на 

работилницата, на присутните студенти и професори им беа претставени и критериумите што 
треба да ги исполнуваат кандидатите кои сакаат да учествуваат во натпреварот за најдобар млад 

преведувач ВАВИЛОН којшто МАТА го организира во соработка со Делегацијата на Европската 

унија веќе шест години. 
- Дводневната работилница „Креирај едукативни активности за најмладите“ се одржа на 

15 и 16 ноември 2019 година при што беа изготвувани дидактички и игровни едукативни 
материјали кои се поврзани со воспитно-образовни подрачја и во иднина ќе бидат поставени на 

националната веб-платформа. Овој настан е во рамки на проектот „Поставување на поволно 

опкружување за подобрување на квалитетот на наставата и учењето преку ко-креирање и 
иновации“ #Inno4Edu кој е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, со поддршка на 

Британската амбасада Скопје, Министерството за труд и социјална политика, Бирото за развој на 
образование, Министерството за образование и наука и УНИЦЕФ, а го спроведува СмартАп – 

Лабораторијата за социјални иновации. Проф. д-р Татјана Атанасоска од Педагошкиот факултет-
Битола учествуваше во изготвувањето на материјалите кои се од непроценливо значење за 

воспитно-образовната работа со предучилишните деца. 

- На Педагошки факултет – Битола, на 10.12.2019 година, доцент д-р Соња Китановска-
Кимовска, од Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, Катедра за преведување и 

толкување, одржа свое предавање со наслов „Современиот преведувач и преведувачкиот 
софтвер: пријатели или не?“ Организатор на настанот беше проф. д-р Силвана Нешковска, 

доцент на Педагошкиот факултет-Битола. 

- Центарот за литература, уметност, култура, ораторство и јазик на ден 25.12.2019 година 
на Педагошкиот факултет во Битола, во соработка со основните училишта во градот и околните 

општини, Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор и глас и други проблеми во 
развојот „Кочо Рацин“-Битола, одржаа книжевен настан „Се дружиме со Стојан Тарапуза“. 

Студентите, професорите, учениците и пошироката јавност имаа уникатна можност да се дружат 
со Стојан Тарапуза, кој во Битола, наизуст говореше свои стихови и поттикна интеракција со 

публиката. На книжевниот настан, библиографските податоци и критичко-есеистичката анализа 

за писателот ги истакнаа професорите, д-р Златко Жоглев и д-р Даниела Андоновска-Трајковска, 
а студетите и учениците под менторство на проф. д-р Биљана Цветкова-Димов, интерпретираа 

стихови. Настанот беше целосно презентиран со помош на преведувач на знаковен јазик. Децата-
учесници, со рачно изработени честитки му го честитаа роденденот на Тарапуза, а деканот на 
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Педагошкиот факултет-Битола, проф. д-р Добри Петровски му додели посебно признание за 
исклучителен придонес во развојот на литературата за деца.  

- На ден 25.11.2019 година на Педагошкиот факултет-Битола за студентите од сите 
студиски насоки беше одржано предавање на тема: „Емоционалната интелигенција-нова 

психолошка парадигма“. Предавањето беше дел од серијата интердисциплинарни предавања  

кои се реализираат на Педагошкиот факултет-Битола, а се однесуваше на развојот на 
емоционалната интелигенција на студентите. Посебен интерес кај студентите предизвика делот 

насловен како: „Емпатијата како интегрален дел од Големановиот концепт на емоционалната 
интелигенција“. Предавањето го реализираше д-р Љупчо Кеверески, професор на Педагошкиот 

факултет во Битола и Национален координатор за емоционална интелигенција на 
Интернационалната асоцијација за емоционална интелигенција од Њујорк, САД.  (International 

Society for Emotional Intelligence, Inc. (ISEI) New York, USA). 

Бројот на акредитирани ментори за втор и трет циклус е повеќе од 
задоволителен (прилог 1: табела 19 и 20), односно во 2019/20 година бројот на ментори за 

втор циклус изнесува 20, што би значело дека бројот на потенцијалните студенти на втор циклус 
студии на Педагошкиот факултет-Битола може да изнесува и до 200. Учествата во супервизија 

на втор циклус бележат пад (прилог 1: табела 21). Бројот на акредитирани ментори на трет 

циклус во 2019/20 година е 20 (прилог 1: табела бр. 20), така што може да се констатира дека 
Педагошкиот факултет располага со соодветни човечки ресурси за реализација на трет циклус 

студии, особено поради фактот што и уписната политика зависи од бројот на акредитирани 
ментори. Од податоците се забележува дека во периодот од 2017/18-2019/20 година бројот на 

учества во супервизија на трет циклус студии бележи пад исто така (прилог 1: табела бр. 21).  
  Во периодот 2017/18-2019/20 година се одбранети само 3 магистерски трудови (прилог 

1: табела 17), а исто толку (3) се одбранети и докторски трудови (прилог 1: табела 18). 

 

2.2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ  

2.2.1. СТУДИСКИ ПРОГРАМИ И СТУДЕНТИ  

2.2.1.1. КРЕИРАЊЕ И УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 

На Педагошкиот факултет постојат и се почитуваат воспоставени процедури кои се 
однесуваат на предлагање, прифаќање, следење и спроведување на секоја студиска програма. 

При дизајнирањето на нови студиски програми редовно се консултира пазарот на трудот, а при 
редизајнирање и иновирање на веќе постоечките, воспоставена е соработка со училиштата, 

Бирото за развој на образованието, како и МОН, со што се снима во целост потребата од 

внесување на новини во однос на вештини и знаења со кои треба да располага дипломираниот 
студент за да може успешно да се вклучи во работата. При дизајнирање на студиските програми 

од различни нивоа се води грижа за оптималната проценка на длабочината и широчината на 
дескрипторите кои се однесуваат на првиот, вториот и третиот циклус на студии. Оттука, 

програмите на прв циклус за Наставник по одделенска настава, Воспитувач, Информатика и 
техничко образование, Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и книжевност беа 

реакредитирани во 2018/19 година. 

За сите програми што се реализираат на факултетот и се предмет на анализа во рамките 
на оваа самоевалвација постои архивиран примерок од елаборатите во коишто постојат основни 

информации за реализација на студиската програма. Секој елаборат содржи: наслов на 
студиската програма, карта на високообразовната установа, цели на студиската програма, краток 

опис на програмата (број на ЕКТС и распределба на ЕКТС по семестри како и податоци за 

оптеретеноста на студентот), форми и методи на наставна работа, структура на студиската 
програма: преглед на задолжителните предмети, изборните од факултетот и изборните од 

листата на УКЛО по семестри и број на кредити, начин на оценување на предметите претставен 
во предметните програми, дескриптори, стекнато звање по завршувањето на студиите, 

институционални можности за реализација на програмата, преглед на наставниците кои ги 
покриваат предметите од програмата, просторните и материјално-техничките можности за 

реализација на програмата, усогласеност на студиската програма со единствениот европски 

простор за високо образование и споредливост со програмите на европски високообразовни 
институции, предметните програми во кои има податоци за предметот, реализаторот, бројот на 

ЕКТС и ангажираност на студентот, форми и методи на учење и поучување, предуслови за 
запишување на предметот, цели на предметот, содржина на предметот, начин на проверка на 
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знаењата, критериуми за оценување, услов за потпис и за полагање на испитот, јазик на кој се 
изведува наставата, начини на следење на квалитетот на реализираните активности како дел од 

самоевалвацијата, основна и дополнителна литература потребна за подготовка на испитот 
податоци за наставниците ангажирани за реализација на програмата: име и презиме, датум на 

раѓање, наставно-научно звање, образование, подрачје, поле и област на стекнатиот степен на 

образование, список на предмети кои ги реализира на секој циклус, податоци за селектирани 
научни трудови и публикации како доказ за неговата компетентност, податоци за учества во 

научни и апликативни меѓународни проекти во последните 5 години, податоци за менторствата 
на дипломски, магистерски и докторски трудови. 

Во предметните програми на сите три циклуси предвидено е користење на разновидни 
наставни методи кои наставата ја прават интересна и прилагодена кон различните стилови на 

учење. Методот на дискусија, дебата, усна презентација, истражување, подготвување и 

анализирање на студија на случај, како и посебниот фокус на практичната настава овозможуваат 
застапеност на методи кои овозможуваат стекнување на знаења, развој на вештини предвидени 

со студиската програма. Тие воедно пружаат можност за активна партиципација на студентот во 
сопствениот процес на учење, како и развој на истражувачките вештини на повисоките нивоа на 

студии.  

Педагошкиот факултет постојано ги следи општествените промени и потребите на 
пазарот на трудот и како резултат на тоа активно учествува во воведувањето промени во 

актуелните студиски програми при нивната реакредитација.  
Секоја студиска година факултетот врши анализа на претходната студиска година во 

смисла на процентот на завршени студенти, просечно траење на студиите. Предложените квоти 
за запишување на студенти се проценуваат врз основа на претходно забележаниот интерес за 

поединечните студиски програми по нивоа на студирање. Воедно се води сметка тие да бидат во 

склад со можностите кои ги има на располагање институцијата. Анализата ја прават одговорните 
лица по студиски програми и нивоа на студии со нивно изложување пред органите на факултетот, 

односно Наставно-научниот совет. Тие анализи по транспарентното споделување се користат за 
предлози за измени на студиските програми кои се однесуваат на сегментите каде е забележана 

потреба за подобрување. 

Карактеристично за секоја студиска програма на прв циклус е тоа што се посветува 
особено внимание на практичната настава, односно на педагошката/методичката/социјалната 

практика на студентите во текот на студирањето и тоа почнувајќи од прва година на 
студирање. Педагошката/методичката/социјалната практика е издигната на ниво на предмет за 

којшто постои посебна предметна програма водена од соодветен наставнички профил. Секој 

семестар, на ННС, се усвојува План за педагошка/методичка/социјална практика, односно 
Извештај за реализација на педагошка/методичка/социјална практика. 

На прв циклус (240 ЕКТС) се реализираат програмите: Наставник за одделенска 
настава, Воспитувач, Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и книжевност, Информатика 

и техничко образование, Преведување (од македонски на англиски јазик и обратно) и Социјална 
и рехабилитациска педагогија. 

Програмата Наставник за одделенска настава за дел од периодот за којшто се прави 

самоевалвација е акредитирана во 2012 година и според специфичните дескриптори, 
дипломираниот студент ги познава, разбира и толкува: основните педагошки поими и процеси, 

процесите на развојот на личноста, теоретските основи на педагошката, дидактичката и 
методичката работа, социјалните влијанија врз воспитно-образовниот процес, основите на 

менаџирањето во училницата; способен е за: креирање на наставен процес според педагошко – 

психолошките и дидактичко – методичките основи, имплементирање на методи за учење и 
поучување, развој на самостојно учење кај учениците, градење на стилови за учење, примена 

на методолошки постапки во истражувањето на воспитно образовната работа, примена на ИКТ, 
навремена реална проценка на различните воспитно образовни ситуации и воспитно образовни 

проблеми, за проценка на имплементацијата на соодветните постапки во унапредувањето на 
воспитно образовниот процес, успешна и ефикасна комуникација со учениците, колегите, 

родителите и пошироката заедница; покажува успешност во учење од нови ситуации, од 

сопствено искуство и од различни извори. Програмата е реакредитирана во 2018/19 (15.03.2017) 
и во неа, поради забележаната потреба на национално и интернационално ниво и консултација 

со пазарот на трудот, е предвидено студентите да ги разбираат поимите: „идентитет“, „култура“ 
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и „мултикултурализам“, „инклузија“, „специјално образование“ и „етика во образованието. 
Дипломираниот студент се стекнува со звањето Наставник за одделенска настава. 

Програмата Воспитувач (акредитирана во 2012/13 и 2018/19) е изработена на сличен 
начин како и програмата за Наставник за одделенска настава со тоа што теориите се однесуваат 

на работата во претшколските установи и се врзуваат особено со воспитната компонента од 

едукацијата. Дипломираниот студент се стекнува со звањето Воспитувач. 
Програмата Информатика и техничко образование се организира заеднички со 

Технички факултет-Битола и Факултет за информатички науки-Битола. На специфичните 
дескриптори за полето образование кои соодветствуваат со дескрипторите за насоката 

Наставник за одделенска настава се додаваат и следниве: ги познава софтверското инженерство 
и архитектурата на компјутерските системи, системските и апликативните програми, нивната 

примена, инсталација и надградување; Опишува и расправа за клучни аспекти и концепти во 

областа на информатиката и компјутерската техника; следи тековни истражувања и развој, како 
и поширокиот апликативен контекст на информатиката и компјутерската техника, го применува 

знаењето на развивање на декстоп системи и менаџмент ИКТ системи, Способен е да ги процени 
достигнатиот степен на развој на информатичкото општество со оглед на солидното познавање 

на информатизацијата на општеството; прави соодветна проценка при примена и оценување на 

знаење од областа на информатиката и компјутерската техника, земајќи ги предвид соодветните 
лични, општествени, научни или етички аспекти, Препознава и помни добро воспоставени начела 

во рамките на фундаменталните области од физика, математика и инженерски, науки поврзани 
со Машинството, Електротехниката, Графичкото инженерство и Сообраќајно Транспортното 

инженерство; Опишува и расправа за основните поими, и специфики во погоре наведените 
полиња. како и поширокиот мултидимензионален концепт на сообраќајниот систем, неговите 

елементи и потсистеми; Следи тековни истражувања и развој, како и современи тенденции на 

развој во Машинството, Електротехниката, Графичкото инженерство и Сообраќајно-
транспортното инженерство, Анализира процеси, методи и резултати во областа на 

Машинството, Електротехниката, Графичкото инженерство и Сообраќајно Транспортното 
инженерство; Применува прописи и техники за заштита на животната средина, Прибира, 

анализира и презентира информации од соодветни податоци достапни во областа на 

Машинството, Електротехниката, Графичкото инженерство и Сообраќајно-транспортното 
инженерство; Изведува заклучок или мислење, преку анализа на видливи и достапни 

информации и податоци; Спојува теорија и пракса да им презентира одредени решенија за 
проблемите на учениците во Машинството, Електротехниката, Графичкото инженерство и 

Сообраќајно-транспортното инженерство, т.е. да ги објасни причините за настанувањето и да 

избере соодветно решение. 
Студиските програми Македонски јазик и книжевност и Англиски јазик и 

книжевност креираат профил професор по македонски/англиски јазик и книжевност и според 
специфичните дескриптори дипломираниот студент покажува повисоки знаења, разбирање и 

примена за/на: современите достигнувања во истражувачката работа на наставата по 
македонски/англиски јазик, современите стратегии во наставата по македонски/англиски јазик и 

книжевност, лингвистичките и литературните основи на наставата по македонски/англиски/ 

јазик, современата методологија на истражување во наставата по македонски/англиски јазик и 
книжевност; поседува способност за синтетизирање и интегрирање на знаењето од областа на 

наставата по македонски/англиски јазик, може да препознае проблемска ситуација во наставата 
и соодветно да пристапи кон нејзино решавање преку примена на систематски, критички и 

креативен пристап, може да проценува и селектира научни теории кои се однесуваат на 

наставата по македонски/англиски јазик и книжевност, може да споредува научни истражувања 
на наставата по македонски/англиски јазик, да поставува нови анализи со цел да понуди 

решенија на научна основа за развој на наставата по македонски/англиски јазик, способен е за 
размена на заклучоци и предлози кои се однесуваат на наставата по македонски/англиски јазик 

со лица кои стручно или научно се занимаваат со оваа проблематика, способен е за употреба на 
соодветни комуникативни вештини за обезбедување влез во воспитно-образовни установи, 

способен е за наоѓање и селектирање на информации поврзани со наставата по 

македонски/англиски јазик како дел од истражувачката практика, но и со  цел за унапредување 
на наставата, способен е за перманентно учење и усовршување со цел обезбедување личен 

развој и развој на научните сознанија за наставата. 
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Преведување (од англиски на македонски и обратно) и Социјална и 
рехабилитациска педагогија се две нови студиски програми (акредитирани: 7.03.2016 и 

16.03.2016), а за прв пат упис во прва година беше направен во академската 2018/19. Потребата 
од овие студиски програми се состои во тоа што се обезбедува стекнување на компетенции кои 

му недостасуваат на општеството, а се оправдани и корисни. Програмата Социјална и 

рехабилитациска педагогија е единствена во Р. Македонија, а програмата 
Преведување е единствена во регионот. И двете кореспондираат со програмите на 

развиените високо-образовни установи од овој вид во Европа и пошироко.  
Дипломираниот студент на Социјална и рехабилитациска педагогија ги знае: 

развојните карактеристики на поединецот, индивидуалните разлики кои се важни за учење, 
средината во која се учи и социјалната интеракција, нарушувањата во однесувањето кај 

поединците, био-психо-социјалните структури на поединецот како основа за развој на 

нарушувања во однесувањето, деликвенти и жртви на деликвентно однесување, криминалот 
како општествена појава, како и реакциите на општеството за криминалот; ги разбира 

нарушувањата во однесувањето, процесот на стигматизација, маргинализација, лично и 
социјално насилство; може да практикува: научно-истражувачка и практична работа на 

превенција, откривање, проценување, рана интервенција и третман, континуиран третман и 

грижа за деца, млади и возрасни со ризик од нарушување или со проблеми во однесувањето и 
нивната социјална средина, во функција на образованието, социјализацијата, рехабилитацијата 

и општествената интеграција. Флексибилно го употребува знаењето во практика; може да ги 
проценува клучните карактеристики и обележја на поединецот и социјалната средина, потребите 

на индивидуата и општествена заедница, може да го вреднува  сопствениот напредок во работата 
и да работи на свое натамошно усовршување; има развиени комуникациски способности, 

покажува успешност во учење од нови ситуации, од сопственото искуство, учење од различни 

извори, и преку акциони истражувања. 
Дипломираниот студент на насоката Преведување покажува знаење, разбирање и 

примена на: фонетско-фонолошките, морфолошките, морфосинтаксичките, синтаксичките, 
лексичките и стилистичките карактеристики на македонскиот  и на англискиот јазик во функција 

на различни преведувачки контексти, теориите на преведувањето, компетенциите кои треба да 

ги поседува преведувачот за успешно да се инкорпорира во потребите на пазарот на трудот, 
контекстуализација на комуникациските содржини, различните техники и модели за 

преведување,  терминологијата од најразлични области и на англиски и на македонски јазик, 
основите на методолошката работа, приспособување кон мултикултурните околности, 

компјутерските програми за преведување, работната етика; способен е да проценува:  

преведувачки проблем врз основа на јасно артикулирани стандарди, предностите и 
недостатоците на стратегии и техники за собирање, анализа и интерпретација  на податоци, 

импликациите од различни научни истражувања, предностите и недостатоците на техниките и 
моделите за преведување на текстови од сите сфери на човековото живеење и дејствување 

преку превод на научни, стручни и технички текстови, самостојно да изведува заклучоци и да 
донесува соодветни одлуки, способен е да воспоставува успешна интеракција со поединци и 

институции од доменот на професионалниот интерес има високо развиени комуникациски 

способности. 
На Педагошкиот факултет– Битола  за втор циклус на студии се реализираат следниве 

едногодишни универзитетски студиски програми (60 ЕКТС): Менаџмент во образование; 
Македонски јазик и книжевност; Англиски јазик и книжевност; Методика по 
одделенска настава со повеќе модули; Методика на предучилишно воспитание со 
повеќе модули; Образование на Надарените и талентираните. Со програмите на втор 
циклус, студентите се оспособуваат за научно-истражувачка работа во областа којашто ја 

избираат. Во 2018/19 година акредитирани, односно реакредитирани се следниве програми: 
Наставник за одделенска настава (магистер наставник за одделенска настава - македонски јазик/ 

математика/ природа и природни науки/ општество и општествени науки/ ликовно образование/ 
физичко и здравствено образование/ музичко образование/ соработка со семејството и 

локалната заедница/ инклузивна практика во одделенската настава/ теории на поучување/ 

професионален развој и професионална соработка/ интеркултурна практика во одделенската 
настава), Воспитувач (магистер воспитувач со предметна специјалност македонски јазик/ 

математика/ природа и природни науки/ општество и општествени науки/ ликовна култура/ 
физичко и здравствено воспитание/ музичка култура/ соработка со семејството и локалната 
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заедница/ инклузивна практика во предучилишната педагогија/ теории на поучување во 
предучилишните установи/ професионален развој и професионална соработка/ интеркултурна 

практика во предучилишните установи), Надарени и талентирани, Информатика и техничко 
образование, Македонски јазик и книжевност (магистер на наставата по македонски јазик и 

книжевност) и Англиски јазик и книжевност (магистер на наставата по англиски јазик и 

книжевност). 
           На Педагошкиот факултет– Битола на трет циклус на студии се реализираат следниве 

студиски програми: Менаџмент во образование; Настава по македонски јазик (во 
мирување); Настава по англиски јазик; Образовни науки; Надареност и 
талентираност. Целта на докторските студии е да развива компетенции за самостојно научно 
истражување од областа на образованието во сите образовни степени од предучилишно до 

високо образование, способност за самостоно решавање на практични и теоретски проблеми во 

воспитно-образовните организации, организација и реализација на развојни и иновациски 
истражувања; можност за вклучување и реализација на меѓународни научни проекти, можност 

за примена на нови пристапи во образованието и примена на најсовремени знаења во дадена 
научна област; критичко мислење, креативно и автономно делување; почитување на принципот 

на етичкиот кодекс за добра наставна и научна практика; комуникација на високо професионално 

ниво во соопштувањето на научноистражувачките резултати; придонес во развојот на 
образованието и науката воопшто.  

Педагошкиот факултет-Битола е единствената институција во регионот, односно во 
рамките на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола на која се реализира курсот 

Македонски јазик како странски јазик (од А до Ц ниво) со специјално обучен кадар за таа 
намена во специјализирана фонолошка училница која е опремена со современа ИКТ опрема за 

изучување на странски јазик како резултат на вклученоста на Факултетот во Темпус проектот чиј 

носител беше Филолошкиот факултет од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Битола. При 
запишувањето, странските студенти се упатуваат на определувачки тест за познавањето на 

македонскиот јазик по што или им се издава потврда за познавање на македонскиот јазик како 
странски јазик (минимум ниво Б2) или им се организира настава по што повторно се тестираат 

за да можат да напредуваат. 

На Педагошкиот факултет-Битола се запишуваат и студенти на педагошко-
психолошка и методичка подготовка. Право на запишување за педагошко-психолошка и 

методска подготовка (педагошка доквалификација) имаат кандидатите кои се стекнале со високо 
образование на ненаставна група на наставнички студии, односно студии кои немаат наставна 

насока. Педагошко-психолошката и методска подготовка се организира во траење од еден 

семестар (30 ЕКТС). Според Правилникот за начинот и условите на следењето на наставата и 
полагањето на испитите за стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка, покрај 

полагањето на предвидените задолжителни и изборни предмети, кандидатите изведуваат 
најмалку 45 дена практична настава во училиште. 

 
 

2.2.2. СТУДЕНТИ  

Квотите за запишување студенти на прв, втор и трет циклус на студии се определени во 

конкурсите за запишување на студенти кои се објавени на веб-страницата на Универзитетот, но 
и на Факултетот, а по одлука на Владата на Р. Македонија. Од анализираните податоци за 

запишани студенти на сите циклуси на студирање по прв пат во прва година (прилог бр. 1: табела 
бр. 2) може да се заклучи дека бројот на студенти запишани за прв пат во прва година на 

прв циклус на студии во 2018/19 бележи пораст во однос на 2017/18 година и тоа од 109, 

на 126, но и благ пад во 2019/20 година на 122 запишани студенти. На втор циклус на студии 
се забележува зголемување на бројот на запишани студенти за периодот 2017/18-2019/20 од 11 

на 31 студент, и зголемување на бројот на запишани студенти на трет циклус на студии во 
2018/19 година во однос на 2017/18 од 15 на 38 и драстичен пад  во 2019/20 година на само 7 

запишани студенти. Ова се должи на повеќе фактори, меѓу кои и на бројот на расположливи 

ментори. 
Во периодот 2017/18-2019/20, може да се забележи пад на вкупниот број на студенти 

кои се запишуваат на прв циклус во сите години на студирање во една академска 
година (прилог бр. 1: табела бр. 25,). Исто така се забележува пад на вкупниот број студенти 

кои се запишуваат во сите циклуси на студирање по академски години. Притоа, најголемиот 
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број на студенти се од женски пол и тоа во однос 1 наспрема 3,5 кај редовните студенти (а 
сличен е соодносот и кај на втор и на трет циклус студии), а тој сооднос кај вонредните на прв 

циклус на студии се искачува до 1:5,5 (прилог бр. 1: табела бр. 25, табела бр. 26, табела бр. 27). 
Со акт усвоен од сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“, Правилниците за 

организација на прв, втор и трет циклус и со правилникот за ЕКТС се спроведуваат процедури 

за фер, конзистентно и транспарентно оценување на студентите. Методите на оценување 
се развиени и приспособени на секој наставен предмет. За оценување на постигнувањата на 

студентите во рамките на практичната настава има  посебни критериуми за оценување кои се 
однесуваат на редовноста и активноста на студентите како набљудувачи на наставата, асистенти 

во настава и истражувачи на воспитно-образовната дејност. 
Анализата на успехот на студентите на прв циклус на студии на Педагошкиот факултет 

– Битола за периодот од 2017/18-2019/20 година, за три академски години (прилог бр.1, табела 

бр.13) покажува бројот на студенти кои ги полагале предметите преку колоквиуми е 
многу поголем во однос на студентите кои полагале завршен испит, освен во 

академската 2017/18 година (1235), кога полагале за точно 99 студенти повеќе само 
завршен испит во однос на оние кои полагале преку колоквиуми (1136). Исто така, во 

сите останати академски години, поголема е проодноста на студентите кои полагале 

преку колоквиуми. За целиот период на самоевалвација, успехот на студентите на прв 
циклус на студии кои полагале преку колоквиуми е поголем, во споредба со успехот на 

студентите кои полагале преку завршен испит.        
Студентите на втор циклус студии ги полагаат испитите преку завршно оценување. 

Проодноста на студентите е иста (100 % во 2017/18 до 2019/20), а просечната оценка се 
движи од 9.3 во 2018/19 до 10.0 во 2017/18 (прилог бр.1 табела бр.14). Најголема е 

проодноста на третиот циклус студии (од 89.65% во 2019/20 до 100 % во 2017/18 и 2018/19). 

Просечната оценка на трет циклус е 9  (прилог бр.1 табела бр.15), а тоа е најголемата 
просечна оценка на сите циклуси на студии. 

Најголемиот број од студентите кои студираат на прв циклус дипломираат за 4 
години, мал број – за 5 години, а најмал за 6 години (прилог бр.1: табела бр.12). Бројот на 

дипломирани студенти значително опаѓа (прилог бр.1: табела бр.12). Просечниот успех 

на дипломираните студенти благо расте  и тоа од 7.88 во 2017/18, највисок - 8.25 е во 
2018/19 година, а потоа опаѓа – 7.71 во 2019/20 (прилог бр.1: табела бр.12). 

Во периодот 2012/13-2018/19 година магистрирале 69 кандидати (прилог бр. 1: 
табела бр. 17). Притоа, најмал број од кандидатите магистрирале во 2019/20 година. Во периодот 

на самоевалвација, докторирале 31 кандидат (прилог бр.1: табела бр. 17). 

На прв циклус студии студираат и студенти од странство кои се Владини стипендисти 
и тоа од Албанија, а се запишани на студиските програми Наставник за одделенска настава и 

Социјална и рехабилитациска педагогија, но има и 1 студент од Грција – запишан на програмата 
Англиски јазик и книжевност. На втор циклус студии има 2 студенти од Грција, запишани на 

програмите Образование на надарени и талентирани и Менаџмент во образование. На трет 
циклус студии запишани се 19 докторанти од Косово и 2 од Србија и тоа на програмите Образовни 

науки и Надареност и талентираност. 

Студентската анкета за наставниот процес вклучува изразување на мислење за 
обезбеденоста на наставен материјал, редовноста на предавањата, разбирливоста на 

содржините кои се дел од наставната активност, методот и објективноста на оценување на 
наставникот, како и целокупниот однос на наставникот кон наставата и кон студентите. 

Преку Еразмус+ програмата во периодот 2017/18-2018/20 година, студенти од 

Педагошкиот факултет Битола остварија мобилност во Германија и Бугарија. Во академската 
2019/20 година, 1 студент преку програмата Global UGRAD реализираше студиски престој  

Назарет колеџот,Рочестер - Њу Јорк (САД).  
 

 

2.2.3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ  

Педагошкиот факултет - Битола располага со 5400 m2   простор (прилог бр.1: табела 
бр.16) и тоа: амфитеатри, предавални, простории за изведување нумерички вежби, компјутерски 

училници, лаборатории за изведување експериментални (практични) самостојни вежби, 
лаборатории за изведување аудио-визуелни самостојни вежби, демонстрациони лаборатории, 

лаборатории за изведување современа научно-истражувачка дејност, кабинети за наставно-



18 

 

научен кадар, читална, библиотека. Располага и со специфична опрема за изведување на 
наставата по одредени предмети како што се клавири, инструменти за симфониски концерт, 

кабинети за изведување на музичка настава, специфична опрема за определена студиска 
програма: Македонски јазик како странски јазик (курс и предмет), видеокамера, дигитални 

фотоапарати. 

Педагошкиот факултет - Битола располага со две компјутерски училници, 200 компјутери, 
30 интернет приклучоци (Switch + Wifi), 20 ЛЦД проектори, 5 скенери и 40 печатачи. Наставниот 

кадар е опремен со лап-топ компјутери. 
Постои безжичен интернет приклучок со отворен пристап на кој студентите можат да се 

приклучат. Во холот на факултетот студентите имаат на располагање компјутери со интернет 
приклучок кои им се достапни во секое време. Факултетот е приклучен кон информациската база 

COBISS (OPAC). 

Педагошкиот факултет - Битола располага со библиотекар, библиотека и читална 
снабдена со потребен број на библиотечни единици во печатена или електронска форма и 

соодветен простор за нормално користење на библиотекарските услуги. Учебниците чии автори 
се наставниците од Педагошкиот факултет - Битола се застапени во доволен број примероци во 

библиотеката. 

Педагошкиот факултет - Битола има соработка со основните и средните училишта во 
регионот (Битола и битолско, Прилеп, Ресен, Демир Хисар, Охрид, Струга) за изведување 

хоспитации по предметот методика, но и со Клиничка болница – Битола, со Заводот за 
рехабилитација на децата со оштетен слух и говор „Кочо Рацин“-Битола, Домот за доенчиња-

Битола, со Центарот за работа со деца со пречки во слухот и говорот. Самоевалуација на 
соодветноста на ресурсите за изведување на студиските програми, функционалноста, староста, 

ергономичноста и достапноста се прави еднаш на три години. 

 
 

2.2.4. ИНФОРМИРАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ  

Пред уписите, секоја година наставниот кадар на Педагошки факултет – Битола 
организира презентации за матурантите во средните училишта во Р. Македонија. Преку писмено 

и усно известување, потенцијалните студенти се информираат за насоките на кои се врши упис 

на Педагошки факултет – Битола, условите за упис, како и бројот на студенти кои ќе бидат 
запишани на сите насоки на факултетот. Овие презентации се организираат од месец април и 

траат до крајот на месец мај – пред почетокот на идната академска година. Најчесто се присутни 
двајца наставници од Педагошки факултет кои по презентацијата усно одговараат на прашањата 

на заинтересираните потенцијални студенти. За таа цел се изработуваат промотивни материјали 

(промотивни видеа, постери, брошури, мултимедијални презентации). Во 2019/20 година во 
просториите на Педагошкиот факултет-Битола беше организиран отворен ден за матурантите. 

Во промотивниот материјал е наведено: назив на студиските програми, опис на 
квалификацијата на секоја студиска програма, услови за упис, број на студенти кои се 

запишуваат на секоја студиска програма, а се упатуваат и на веб–страницата на Педагошкиот 

факултет – Битола (www.pfbt.uklo.edu.mk) на која можат да најдат дополнителни информации. 
На веб-страницата на Факултетот, студентите можат да добијат информации за: 

Факултетот: основање и развој, Етичкиот кодекс, студиските програми, академскиот кадар, 
Уписната политика на Факултетот и постапката за прием на нови студенти (при прием и упис на 

нови студенти, на веб – страницата на  Педагошки факултет – Битола се објавуваат: конкурсите, 
ранг-листите на пријавените кандидати и конечните ранг – листи за упис на примените студенти), 

информации за заверка и запишување на семестар и за пријавување на испити, Наставата (пред 

почетокот на секој семестар редовно се објавува распоред за наставата, распоред за педагошка 
и методичка практика, елаборатите за студиските програми, наставни материјали, листа на 

слободни изборни предмети, литература за тековниот семестар по сите предмети, предмети кои 
можат да се изведуваат на англиски јазик); Организационата структура на факултетот; 

Правилници и документи за работењето; Службата за студентски прашања; Извештаи од 

спроведена самоевалвација; Извештаи од студентските анкети за евалвација на академскиот 
кадар; информации од јавен карактер; Информации и повици за конференции, собири, тркалезни 

маси; Оценувањето на студентите (критериуми за оценување по одделни предмети, распоред за 
испитни сесии, резултати од спроведено оценување, извештаи за положени испити); Обрасци за 

документи кои се потребни во текот на студирањето; Реализирани активности поврзани со 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/


19 

 

наставата и истражувањето; Настани кои се случуваат и ќе се случуваат на Факултетот; Пристап 
до бази на податоци за истражувања; Пребарување на научна и стручна литература преку Кобис; 

Линкови до Универзитетските гласила и Универзитетското радио; Линк до Меѓународното научно 
списание „Учител“ во издаваштво на Педагошки факултет-Битола. 

Студентите во секое време можат да се информираат во службата за студентски прашања 

(лично, по телефон или по електронска пошта) или во Сојузот на студенти за сите прашања за 
кои овие служби се релеванти да дадат одговор. 

 

2.3. ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ  

Педагошкиот факултет води евиденција за сите релевантни случувања на факултетот 

преку водење на летописна книга во која се бележат сите поважни информации за научните, 

наставните и апликативните дејности на постојниот академски кадар, но и на кадарот којшто е 
повремено ангажиран, како и информации за меѓународна соработка и мобилност на 

академскиот кадар и на студентите. 
Во рамките на Универзитетот функционира I-know информациски систем за реализација 

на конкурсот за упис на нови студенти, евиденција на запишаните студенти по семестри, 

евиденција на наставните активности, пријавувањето на испити, успехот на студентите, 
запишување и заверка на семестри и др. За време на периодот за којшто се однесува 

самоевалвацијата, I-know системот делумно е ставен во функција. Имено, во него се внесуваат 
податоци од прв циклус студии (првенствено од пријавувањето, резултати од полагањето испити 

и сл.). Сепак, потребно е истиот постојано да се ажурира. Ректоратот треба да направи напори 
да можат да се извлечат сите потребни податоци за потребите на обемни активности, како што 

е на пример, самоевалвацијата на одредени членки и на УКЛО  во целина. Инаку, сите тие 

активности ќе биде многу потешко навремено и квалитетно да се спроведат. Секако дека 
вработените на Педагошкиот факултет, посебно службата за студентски прашања и 

администрацијата, треба редовно да ги внесуваат податоците кои се потребни за iKnow системот 
и истите благовремено да се ажурираат.    

 

 

2.5. НАУЧНА ДЕЈНОСТ  

2.5.1. СИСТЕМ НА ПОДДРЖУВАЊЕ НА НАУЧНАТА ДЕЈНОСТ  

Научно-истражувачката дејаност е еден од носечките столбови на нашиот факултет. 

Потврда за тоа се бројот на научни трудови кои нашиот кадар ги презентирал на различни научни 

конференции, ги објавил во различни домашни и странски списанија. Тука се вбројуваат и 
бројните научно-истражувачки проекти кои се спроведуваат со релевантни домашни и странски 

фактори како МОН, БРО, ДРНУБ, УСАИД, УНИЦЕФ, ОБСЕ. На факултетот по секое вакво учество 
или објавување на значаен труд наставниците поднесуваат устен и писмен извештај преку кој се 

запознаваат останатите кадри, како и студентите со овој вид на активности. Нашите кадри 

редовно учествуваат во дебати во рамките на стручни тела, како и општествени иницијативи кои 
се однесуваат на значајни прашања од областа на образованието. Исто така нашата институција 

се јавува како организатор и коорганизатор на различни стручни и научни збиднувања на полето 
на образованието во Р.М., но и од меѓународен карактер. Посебно е значајна соработката на овој 

план со сродни институции од регионот, но и пошироко. Оваа институција стимулира учество на 
студентите во овој вид на активности, посебно на оние од втор и трет циклус студии, каде 

акцентот е ставен на развој на истражувачките вештини. 

Факултетот го издава меѓународното научно списание „Учител“ (International 
Journal of Education – Teacher/ IJET) со меѓународен уредувачки одбор во кое се објавуваат 

рецензирани трудови. Првиот број на списанието излезе во  март 1998. За периодот за кој се 
прави самоевалвацијата, списанието има 8 нови изданија или вкупно 16 изданија, а треба да се 

каже и тоа дека е индексирано во неколку бази на податоци и има своја електронска платформа. 

Научно-истражувачката дејност на Факултетот се реализира преку Центарот за 
научно-истражувачка работа и перманентно стручно образование во чии рамки 

функционираат секторите: Сектор за развој на курикулум за деветгодишно основно училиште, 
Сектор за образование на надарените и талентираните и Сектор за доживотно образование. Во 

остварувањето на дејноста на Центарот учествува академскиот кадар на Факултетот и од други 
институции и ментори од менторските училишта. Центарот соработува со високообразовни 
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институции од сите видови, со вежбалните за практично-педагошко и методичко стажирање и 
хоспитирање на воспитувачки и наставнички кадри и со соодветни стручни институции од 

областа на воспитанието и образованието.  
 

2.5.2. ЕДУКАЦИЈА И ИСТРАЖУВАЊЕ  

 

Педагошкиот факултет-Битола ја  поттикнува и ја развива научно-истражувачката 
дејност кај студентите на сите циклуси на студии, а особено кај студентите на втор и трет циклус. 

Студентите на прв циклус студии развиваат стручни компетенции кои одговараат на 
профилот наставник и социјален педагог, но и се оспособуваат и за истражувачка работа 

особено за примена на акционите истражувања. Студентите на втор циклус преку 

едногодишни студии се оспособуваат за научно-истражувачка работа во областите кои се 
покриваат со студиските програми на втор циклус преку предметот Методологија на 

истражување, но и преку задолжителните и изборните предмети во чии рамки се изработуваат 
семинарски трудови со истражувачки карактер. На студентите од втор циклус им се обезбедува 

влез во воспитно-образовните институции (претшколски установи, основни и средни училишта и 
едукативни центри во невладиниот и приватниот сектор) преку предмети од педагошка/ 

методичка практика во деветти семестар со цел да изберат предмет на истражување, да им се 

олесни подготовката на истражувачки инструменти преку пилотирање и да стекнат сознанија кои 
ќе им помогнат во натамошната истражувачка работа за изработка на магистерски труд. Треба 

да се напомене и тоа дека, во главно, студентите на втор циклус студии се вработени како 
наставници и како такви имаат полесен пристап и до изворите на податоци, односно до 

единиците на анализа при истражувањето. 

Податоците кои се однесуваат на супервизијата на наставниците на втор циклус студии 
зборуваат за активното учество на академскиот кадар во едукативните активности поврзани со 

истражувачката работа (прилог бр.1: табела бр.21). Во периодот 2017/18-2019/20 година 
магистрирале 31 кандидат (прилог бр.1: табела бр.17).  Студентите на трет циклус преку 

посебен систем на менторирање и изработување на пилот-истражувачки проекти, менторирање 
со цел објавување на научни трудови во меѓународни научни списанија и за учество на 

конференции со меѓународен карактер се оспособуваат за формулирањето на теза за докторска 

дисертација со чија одбрана студентот се стекнува со звањето доктор на науки.  
Студентите на сите степени на студирање учествуваат и како коистражувачи во 

проектни активности кои ги реализира академскиот кадар, така што често се јавуваат и како 
коавтори на научни трудови заедно со нивните ментори-наставници на Факултетот. 

 

 

2.6. ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ  

Педагошкиот факултет- Битола има своја веб-страница која редовно се ажурира и на 

тој начин сите заинтересирани страни (категории) можат да се информираат за историјатот на 

факултетот од неговите почетоци до денес, за студиските програми, наставниот кадар, 
потребната литература за студирање, распоредот на часови, распоредот на испити и резултати 

од истите. Исто така достапни се информациите за одлуки донесени на Наставно-научниот совет, 
Билтен на Универзитетот, резултати од самоевалвација на факултетот, најновите програми и 

проекти од „ЕРАЗМУС“, сите електронски изданија на списанието „Учител“, кое го издава 
Педагошкиот факултет-Битола, како и јавни одбрани на магистерски и докторски трудови на 

нашите кандидати. Единствено послабо функционира веб-страницата на англиски јазик. 

Педагошкиот факултет- Битола ја развива својата комуникациска стратегија и формите 
на комуницирање со секоја целна група преку студиски патувања, учества во проекти, соработка 

со државни органи, невладин сектор, стопански и социјален сектор.  
Во своето досегашно постоење, Факултетот иницира, развива и одржува соработка со 

основните и средните училишта во Битола и битолско преку одржување заеднички средби за 

стручни дискусии, менторирање на студенти, учества во проектни активности и слично, но и со 
Клиничка болница – Битола, со Заводот за рехабилитација на децата со оштетен слух и говор 

„Кочо Рацин“-Битола, Домот за доенчиња-Битола, со Центарот за работа со деца со пречки во 
слухот и говорот. 

На Факултетот постои Центар за научно-истражувачка работа и перманентно 
стручно образование во чии рамки функционираат секторите: Сектор за развој на курикулум 
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за деветгодишно основно училиште, Сектор за образование на надарените и талентираните и 
Сектор за доживотно образование. Преку овој центар, освен научно-истражувачката дејност се 

реализира и перманентно-професионално-педагошко и дидактичко-методичко усовршување на 
воспитувачките и наставничките кадри при што перманентно се работи на едукација на кадрите 

и на нивното усовршување и иновирање. Во остварувањето на на дејноста на Центарот учествува 

академскиот кадар на Факултетот и од други институции и ментори од менторските училишта. 
Центарот соработува со високообразовни институции од сите видови, со вежбалните за 

практично-педагошко и методичко стажирање и хоспитирање на воспитувачки и наставнички 
кадри и со соодветни стручни институции од областа на воспитанието и образованието.  

Исто така постои и Центар за литература, уметност, култура, ораторство и јазик, 
којшто исто така реализира научна дејност, но и работи на развој на литературата, уметноста и 

културата преку организирање на работилници, манифестации, соработки и различни видови 

културни настани со помош на академскиот кадар, студентската популација и соработката со 
други институции, како на пример, училиштата, општината и слично. Педагошкиот факултет-

Битола секоја година организира хуманитарни активности, промоции на книги, изложби, музички 
и поетски настани, концерти и слично. 

На Педагошкиот факултет-Битола, со одлука на Наставно-научниот совет, од ноември 

2016 година, функционира Одбор за соработка со јавноста којшто е составен од 9 членови и 
тоа: еден претставник од основачот, еден претставник од општина Битола, еден претставник од 

Министерството за образование и наука, еден претставник од сопанството и/или нестопанството 
од делокругот на студиските програми, четири претставници од редот на Наставно-научниот 

кадар на Факултетот и еден претставник од студентите на Факултетот. Одборот за соработка и 
доверба со јавноста расправа и дава мислења, предлози и препораки за: 

• општествената оправданост на студиските програми на сите циклуси на студии; 

• содржината и специфичните дескриптори на студиските програми на сите циклуси на 

студии; 

• нивото на најновите научни сознанија и нивниот удел во вештините кои се стекнуваат; 

• општествената оправданост, содржината, значењето, целите и етичките димензии на 

научно-истражувачките и апликативните проекти; 

• студиските програми за усовршување; 

• програмите за стручно усовршување; 

• критериумите за запишување на студенти на сите циклуси на студии; 

• содржината и соодветноста на практичната настава на студентите; 

• избор на лица во соработнички, наставни, наставно-научни или научни звања; 

• предвремен избор во звање; 

• годишните финасиски планови на Факултетот и наменското користење на средства во 
функција на развојот на високообразовната односно научно-истражувачката дејност; 

• меѓународната соработка; 

• соработка со домашни и странски стопански субјекти и здруженија; 

• ангажирање на визитинг професори, афирмирани научници и стручњаци од пректиката; 

• почесни професори и почесни доктори на науки; 

• организирање на трибини односно јавни расправи од страна на Факултетот по актуелни 

општествени прашања за студентите и пошироката јавност и 

• други прашања значајни за улогата и придонесот на Факултетот за социо-економскиот 
развој на општеството. 

 
 

2.7. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА  

 

Џулија Куан од Универзитетот во Алабама како Фулбрајт стипендист која активно 
учествуваше во реализацијата на вежбите за студентите од насоките Англиски јазик и 

книжевност и Преведување (2017/18); проф. д-р Јасмина Старц, професор на Факултетот за 
Бизнис и менаџмент во Ново Место (Словенија). Таа одржа предавање за студентите од втор и 

трет циклус студии на тема: „Училиштето како организација што учи“ (20.09.2017); во рамките 

на програмата CEEPUS, на Педагошкиот факултет гостуваа проф. д-р Лукас Томшик од 
Педагошкиот универзитет во Краков и проф. д-р Михал Сизка од Универзитетот за хуманистички 

науки во Катовице (Полска) кои одржаа предавање на тема „Образовниот систем во Полска“ (10-
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11.11.2017); професорот Мет Мури од САД одржа онлајн предавање за студенти од студиската 
програма Англиски јазик и книжевност како и студенти од студиската програма Преведување од 

македонски на англиски јазик и од англиски на македонски јазик на тема „Предизвиците со кои 
се соочуваат преведувачите при постигнување преводна еквиваленција на граматичко (морфо-

синтаксичко) ниво“ (1.12.2017); м-р Весна Коврлија, професор по англиски јазик и книжевност и 

книжевен преведувач од Кикинда (Србија) (декември 2017); професорот Мeт Мури одржа on-line 
предавање за студентите од насоката Англиски јазик и книжевност на тема "Curiosity-based 

Learning" (21.02.2018); професорот Мeт Мури од Соединетите Американски Држави одржа 
предавање за студентите од насоката Англиски јазик и книжевност на тема "What if Connecting 

Your Classroom to the World Can Change the World?: The Power of Relevant Learning" (1.04.2018); 
проф. д-р Мирослав Кука од Високата школа за струковни воспитувачи во Алексинац (Србија) 

(11-13.04.2018); Анита Вуцо, д-р на науки во областа на компаративна филологија на Централно 

источните европски земји и реномиран преведувач од Италија одржа предавање за студентите 
од   насоката Англиски јазик и книжевност и насоката Преведување на тема: „Преведување од 

недоминантни јазици на доминантни“ (22.05.2018).  
- Во рамките на соработката на Педагошки факултет - Битола со Високата школа за 

образование на воспитувачи Михаило Палов од Вршац и Учителскиот факултет - Београд, 

Универзитет - Белград, на ден 18.12.2019 година, пред студентите проф. д-р Александар 
Стојановиќ од Учителскиот факултет - Белград одржа предавање на тема „Надареноста и 

моралноста“. 
  - Во периодот од 24.02.2020 до 27.02.2020 на нашиот факултет престојуваа 3 

професорки од Тракискиот универзитет во Стара Загора во рамките на програмата за мобилност 
Еразмус+. Професорките Теодора Илиева, Мима Трифонова, Галена Терзиева и студентскиот 

администратор Светлана Колева Танева во рамките на оваа програма одржаа предавања, 

активности и вежби со учениците од сите студиски групи а и се запознаа и со начинот на работа 
на административната служба на Педагошкиот Факултет. 

По појавата на пандемијата некои наши професори учествуваа на виртуелни 
конференции: 

- Ivanovska, I., Kasaposka-Chadlovska, M. & Neshkovska, S. Online Foreign Language teaching, 

IAI VIRTUAL International Academic Conference, 20 May 2020, The International Academic Institute. 
- Neshkovska S. & Trajkova, Z. Coronavirus–inspired Metaphors in Political Discourse. Virtual 

International Academic Conference TRANSFORMATIONS AND CONSEQUENCES IN SOCIETY DUE TO 
COVID-19 PANDEMIA, 5th September, 2020, AAB College, Prishtina. (предлагач на панел (Language 

and Communication in Light of the Covid-19 Pandemic), модератор на панелот и учесник со свој 

труд). 
На Факултетот гостувале и: г-ѓа Иванка Корез, директорка на Основното училиште 

„Цирковце“ од Марибор (Словенија) 6 февруари 2017 година; на Педагошкиот факултет се одржа 
израелско-македонски комеморативен настан по повод 11ти март, денот на депортацијата на 

Евреите од Битола, а на настанот присуствуваше и г-ѓа Шели Леви Друмер, проректор за наука 
на Универзитетот Бар Илан од Израел (9.03.2017 година). + 

 

Академскиот кадар на факулетот исто така остварува мобилност на други 
универзитети.  

Од 12 до 17 ноември 2017 година, проф. д-р Валентина Гулевска, проф. д-р Татјана 
Атанасоска и проф. д-р Јасминка Кочоска реализираа студиски престој во Берлин (Германија). 

Студиската посета беше организирана од страна на Центарот „Лоја“ од Тетово и партнерската 

организација „Курве Вустров“ од Германија, во рамките на проектот: „Втемелување на 
мултиетничка работа за млади во универзитетскиот курикулум за идни наставници“. За време на 

престојот беа посетени Универзитетот „Хумболт“ во Берлин (со библиотеката), Универзитетот 
„Виадрина“ во Франкфурт на Одра, Високата школа „Алис Саломон“, Канцеларијата за 

француско-германско пријателство на млади и Министерството за надворешни работи на Р. 
Германија; 

 Од 23 јануари до 6 февруари 2018 година, проф. д-р Љупчо Кеверески реализира 

студиски престој во Шведска. За време на престојот го посети Факултетот за образовни науки 
при Универзитетот во Гетеборг и оствари средба со проф. д-р Ирма Брковиќ, професор по 

Психологија и Методологија на научно-истражувачката работа. Исто така, проф. д-р Љупчо 
Кеверески ги посети и Универзитетот во Лунд (каде оствари средба со проф. д-р Софија Буле од 
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Одделот за психологија) и Универзитетот во Малме (каде оствари средба со м-р Даниела 
Цветаноска, раководител на Центарот „Упедика“ кој работи со деца со развојни и други 

потешкотии);  
Од 19 до 23 март 2018 година, доц. д-р Силвана Нешковска реализира мообилност на 

Универзитетот Еатвос Лоранд (Eatvos Lorand University) во Будимпешта (Унгарија). Поточно, 

мобилноста беше реализирана на Факултетот за хуманистички науки (Faculty of Humanities), 
Школа за англиски и американски студии (School of English and American Studies), на одделот за 

Применета лингвистика (The Department of Applied Linguistics). Мобилноста беше реализирана во 
рамките на програмата CEEPUS. За време на мобилноста доц. д-р Силвана Нешковска одржа 4 

предавања – две од областа на прагматиката, едно од теоријата на преводот, и едно предавање 
за историскиот развој на англискиот јазик;  

Од 7 до 11 мај 2018 година, доц. д-р Силвана Нешковска реализира мообилност на 

Факултетот за учители при Универзитетот во Загреб (Хрватска) во рамките на програмата CEEPUS 
каде одржа 4 предавања со теми од областа на прагматика и преведувањето за студенти од прв 

и втор циклус;  
Од 1 до 15 јули 2018 година, доц. д-р Бисера Костадиновска Стојчевска реализира 

студиски престој на Техничкиот универзитетот во Кемнитц (Германија) на Катедрата за 

Американистика/Англистика на покана на проф. д-р Јозеф Шмид, каде изведуваше настава и 
постдокторски истражувања. Во рамките на студискиот престој, на 13 и 14 јули 2018 година, 

доцент д-р Бисера Костадиновска Стојчевска учествуваше на дводневна конференција на истиот 
Универзитет, на тема Digital English world-wide: Corpus and Discourse analysis.  

Од 21 до 31 октомври 2018 година, проф. д-р Деан Илиев реализира Еразмус + 
мообилност на Педагошкиот факултет во Стара Загора (Бугарија). За време на 

мобилноста проф. д-р Деан Илиев одржа неколку предавања од областа на 

педагошките истражувања и дидактиката. 
- Од 22 до 26 октомври 2018 година, проф д-р Виолета Јанушева и доц. д-р Милена 

Пејчиновска реализираа студиски престој на Факултетот за образование и социјална 
работа во Ваљадолид (Шпанија). Факултетот за образование и социјална работа во 

Ваљадолид и Педагошкиот факултет – Битола, заедно работат на два проекти: KA2 – 
Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices и KA203 – Strategic 
Partnerships for higher education. За време на студискиот престој, професорките 

одржаа презентација пред студентите од групата за Одделенска настава и посетија 
часови на кои се практикува CLIL техника (Content and language integrated learning 

(CLIL) methodology to develop Science related skills). За време на престојот, тие, исто 

така, ги посетија двојазичното основно училиште „Мигел Делибес“ и основнотo 
училиште „Кристифор Колумбо“, во кое учат ученици од ранливите категории на 

општеството. Проф д-р Виолета Јанушева и доц. д-р Милена Пејчиновска студискиот 
престој го реализираа во рамките на Европската програма за мобилност - Еразмус + . 

 
- Од 4 до 10 ноември 2018 година, проф. д-р Валентина Гулевска, проф. д-р Татјана 

Атанасоска и проф. д-р Јасминка Кочоска реализираа студиски престој во Германија. 

Студиската посета беше организирана од страна на Центарот „Лоја“ од Тетово и 
партнерската организација „Курве Вустров“ од Германија, во рамките на проектот: 

Втемелување на мултиетничка работа за млади во универзитетскиот курикулум за 
идни наставници. За време на престојот беа остварени посети на Универзитетот 

„Лудвиг Максимилијан“ во Минхен, Универзитетот во Аугсбург, Баварскиот 

академски центар за Централна, Источна и Југоисточна Европа и Институтот 
„Лајбниц“ за Источна и Југоисточна Европа при Универзитетот во Регенсбург. 

Заедно со колегите од другите педагошки факултети, професорките учествуваа во 
креативни работилници и панел дискусии организирани од страна на домаќините. На 

крајот од студискиот престој беше посетен меморијалниот центар „Дахау“. 
- Од 7 до 10 мај 2019 година, доц. д-р Бисера Костадиновска Стојчевска реализираше 

студиски престој на Филозофскиот факултет при Универзитетот во Милано 

(Италија).  

Во академската 2019/2020 година, Факултетот одбележа повеќе значајни активности:  

- проф. д-р Марија Ристевска, од 16 до 22 октомври 2019 година реализираше 8 часови 

предавања, на Педагошкиот факултет при Тракискиот Универзитет Стара Загора (Бугарија) во 
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рамките на  Еразмус+ КА1 Teaching Program. За време на престојот остварени се и средби за 

продлабочување на соработката со деканот на Педагошкиот факултет од Стара загора проф. д-

р Петар Динев Петров, како и со колегите доц. д-р Веселина Георгиева Иванова, д-р Митко 

Шошев и доц. д-р Дијана Георгиева. 

 - На Педагошки факултет – Битола, на 06.11.2019, професорот Мет Мјури од Соединетите 

Американски Држави, во рамките на предметот Историја на англискиот јазик, одржа свое 

предавање преку Skype со наслов „Англискиот јазик за време на Ренесансата“ (“The Renaissance 

English”). Присутни на предавањето беа студентите од трета година од групата Англиски јазик и 

книжевност, на кои предметот Историја на англискиот јазик им е задолжителен предмет овој 

семестар. 

 - На 25.11.2019 година делегацијата на Европската унија, во соработка со здружението 

на преведувачи и толкувачи МАТА, одржа работилница за книжевен превод за маладите 

преведувачи од Битола, Прилеп, Ресен и Демир Хисар. Меѓудругото една од целите на 

работилницата беше да ги поттикне и да ги поддржи младите преведувачи да се пријават на 

конкурсот за најдобар млад преведувач, како и да поттикне врвен квалитет  

- Во периодот од 28.11.2019 до 30.11.2019 год. во рамките на проектот ANCHORING 
MULTIETHNIC YOUTH WORK IN THE UNIVERSITY CURRICULUM OF FUTURE TEACHERS во 

организација на партнерските институции Center for Balkan Cooperation „LOJA“ од Тетово и KURVE 
WUSTROW од Берлин беше реализирана студиска посета во Солун. Во посетата учество зедоа 

професори, претставници на сите наставнички факултети од Р С Македонија. Од Педагошкиот 

факултет-Битола, во посетата учествуваа проф. д-р. Татјана Атанасоска, проф. д-р. Валентина 
Гулевска и проф. д-р Јасмина Кочоска. При оваа посета за учесниците беа организирани тренинг 

сесии од страна на проф. Dimitris Zachos од Универзитетот Аристотел од Солун како и Natassa 
Tamilogou од Универзитетот на Западна Македонија. Исто така беше реализирана и посета на 

Универзитетот на Западна Македонија, во одделот за Балкански, Славистички и Ориентални 

студии. 
Потпишани се договори за меѓусебна соработкa и тоа: Билатерален договор за 

соработка со платформата Belouga: Connecting the World Through Education (https://belouga.org/). 
Цел на Платформата е поврзување на образовни институции, наставен кадар и студенти/ученици 

на сите три нивоа на образование (основно, средно и високо); Билатерален договор за соработка 
со Факултетот за образование при Педагошкиот универзитет од Краков (Полска); Билатерален 

договор за соработка со Педагошкиот факултет од Сомбор (Србија); Еразмус + договор за 

меѓусебна соработкa со Педагошкиот факултет при Универзитетот во Љубљана; Еразмус + 
договор за меѓусебна соработка со Факултетот за образование на наставници при Универзитетот 

De Valladalid од Шпанија; Еразмус + договор за меѓусебна соработка со Универзитетот Mugla Sitki 
Kocman од Турција, Департмент за музичко образование. + 

 

Факултетот е организатор и на научни и стручни собири со меѓународно учество 
(прилог 1: табела бр.23), меѓу кои треба да се истакнат следните:  

Педагошкиот факултет е коорганизатор и на следниве меѓународни научни конференции: 
Образованието на крстопат – состојби, предизвици, решенија и перспективи во организација на 

Македонското научно друштво од Битола (10 и 11 ноември 2017 година), Современи пристапи во 
професионалниот развој и работата на воспитувачите и наставниците (25 мај 2018 во 
организација на Учителскиот факултет во Белград). + 

Билатералната соработка вклучува соработка со странски универзитети од Р. Грција, 
Р. Албанија, Р. Србија, Р. Словенија, Р. Бугарија, Р. Турција, Р. Хрватска и др. врз основа на 

потпишани договори во согласност со краткорочните и долгорочните интереси на УКЛО и 
партнерските институции се разменуваат искуства од наставно-научните области, се 

реализираат посети и престои на академски кадри, но и реализација на конференции.  

 
 

 
 

 

https://belouga.org/
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3. ИНСТИТУЦИОНАЛНО МОНИТОРИРАЊЕ  

 

Мониторирањето на целокупните активности кои се одвиваат на ниво на институцијата 
се прави на две нивоа: едното ниво се спроведува од страна на самата институција, а другото 

ниво произлегува од законските надлежности кои ги имаат органите при универзитетот во однос 
на своите единици. Во најголем дел овие процеси се насочени кон наставата и учењето, односно 

на сите аспекти кои тоа подрачје ги опфаќа. При процесот на институционално мониторирање 
преку органите на факултетот и наменски формираните комисии за поединечни активности врз 

основа на анализите направени околу сите аспекти на работењето се носат одлуки за 

унапредување на активностите или предлог мерки за надминување на покажаните слабости. 
Согласно со законските прописи во извештајот за работа на деканот кој редовно се поднесува 

интегрално се содржат аспектите на мониторирање на активностите. Редовно се носат планови 
за реализација на настава, полагање на испити, евиденција за присуство на студенти, начин на 

оценување. При подготовка на Елаборатите за студиските програми во предвид се зема 

мислењето на интересентите од пазарот на трудот. Значаен процес кој редовно се спроведува, 
а е во функција на мониторирање на активностите е процесот на самоевалуација кој нуди 

транспарентни и објективни податоци за состојбите.  
Од страна на универзитетот, повторно во склад со законските акти се врши процес на 

мониторирање кој се спроведува со користење на повеќе механизми и тела кои тоа го 

овозможуваат. На овој начин универзитетот ја врши проценката за тоа во кој правец и насока и 
со кој квалитет се одвиваат сите работни активности кои се дел од факултетското 

работење.Донесувањето на одлуки и сугестии во овој поглед се во функција на подобрување на 
функционирањето на факултетот како дел од универзитетот. 

 

 

4. СВОТ АНАЛИЗА 

4.1. СИЛНИ СТРАНИ  

 
- јасна визија и мисија 

- добро организирана веб-страница на македонски јазик 
- добри просторни и материјално-технички услови 

- добро опремена библиотека 

- Факултетот има визија за доживотното учење преточено во повеќе практични 
иницијативи, бројот на научни трудови кои кадарот ги презентирал на различни научни 

конференции, ги објавил во различни домашни и странски списанија и научно-
истражувачки проекти кои се спроведуваат со релевантни домашни и странски фактори 

- развиени процедури и механизми за планирање, реализација и контрола на квалитетот 

- редовна самоевалвација 
- постојан ангажман и активности во насока на подобрување на студиските програми  

- спроведување на студентска анкета за квалитетот на наставниот процес, наставниците и 
студиските програми 

- одлични резултати за оценување на академскиот кадар според последно спроведената 

студентска анкета 
- развиени облици на меѓународна соработка преку различни проекти, билатерални 

договори и заеднички програми 
- ЕРАЗМУС+ мобилност за наставен кадар и за студенти 

- задоволителен број на објавени научни и стручни трудови 
- јасно дефинирани цели за научно-истражувачка дејност 

- евиденција на научно-истражувачките и апликативните резултати 

- вклученост на студентите во истражувачки активности на сите три циклуси 
- задоволителен број на учества во апликативни проекти 

- вклученост на студентите во донесување на клучни одлуки преку нивно учество на ННС 
- почитување на соодветните процедури за избор на наставници и соработници во звања 
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- покриеност на наставата со наставници чие образование и избор во звања според 
Фраскатиевата класификација соодветствува со полето, подрачјето и областа на 

предметот. 
- добар сооднос наставник-студенти 

- развиени процедури за фер, конзистентно и транспарентно оценување на студентите 

- оптимална проодност на студентите и оптимална просечна оценка 
- одлично планирана и реализирана педагошка практика  

- голем број на акредитирани ментори на втор и трет циклус 
- акредитирани програми на прв, втор и трет циклус (прва институција со акредитирани 

студии на втор и трет циклус меѓу наставничките факултети во државата) 
- одлично структурирани и ажурирани елаборати за секоја студиска програма  

- редовно планирање на наставата за следниот семестар и академска година 

- постојано осовременување на постојните студиски програми 
- организирање на активности со обележје на доживотно учење на идните наставници 

- организирање на настава за педагошка доквалификација на кадрите за образование 
- издавање на научно списание достапно за академскиот кадар 

- списанието „Учител“ е индексирано во неколку бази на податоци 

- соработка со стејк-холдери 
- задоволителен број на договори за соработка со факултети од земји во Европа и надвор 

од Европа 
- задоволителен број на учества на визитинг професори во реализација на наставата 

- задоволителна соработка со невладиниот .сектор 
 

 

 
 

4.2. СЛАБИ СТРАНИ  

 
- немање долгорочна стратегија за развој 

- недоволна искористеност на можностите на центрите 
- недоволен пристап до научни бази на податоци  

- немањето можност за пристап до научни бази на податоци 
- нема развиено програма за учење на далечина 

- недоволна функционалност на I-know системот 

- незадоволително ниво на вклученост во научни проекти. 
 

4.3. МОЖНОСТИ  

 
- поблиска соработка со образовните институции, како партнерски институции во 

реализација на научни проекти 
- изработување на долгорочна стратегија за развој 

- подобрување на функционалноста на I-Know системот 
- зголемување на функционалноста на веб-страницата на англиски јазик 

- зголемување на мобилноста на студентите 

- интензивирање на соработката со сродни високообразовни институции од земјата и 
странство 

- зголемување и континуитет на непосредна соработка со странски високообразовни 
институции во повеќе области 

- зголемување на достапноста на научно-истражувачките трудови објавени во списанија 

со импакт фактор во Web of science 
- ангажирање на признати странски научници на трет циклус студии 

- градење ефикасен систем за поддршка на научно-истражувачката и уметничката дејност  
- наоѓање начини за искористување на Европските фондови  во насока на поефикасно 

остварување на стратегиските цели 
- поголема искористеност на можностите на Еразмус +. 
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4.4. ЗАКАНИ  

 
- недоволна вклученост на академскиот кадар во процесите на креирање на образовните 

политики во Р.Македонија (соработка со владини институции и тела) 

- недоволен број на соработнички кадар 
- недоволната стопанска развиеност на земјата, како причина за неможност од 

континуирано вработување и подмладување со наставно – научен кадар 
- опаѓање на бројот на студенти (особено на прв циклус) поради ... 

- ставање во мирување на студиски програми за коишто има интерес од страна на 

потенцијалните студенти (Македонски-англиски јазик, Македонски-германски јазик, 
Македонски јазик и книжевност) 

- недоволна свесност на пошироката општествена средина и интересентите во неа за 
можностите за доживотно учење кои ги нуди нашата високообразовна институција 

- недоволни финансиски средства за поддршка на научно-истражувачката дејност. 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ  

Самоевалвацијата за периодот 2017/18-2019/20 година опфати неколку подрачја од 

функционирањето на Педагошкиот факултет-Битола: Организациски менаџмент и 
управување, настава и учење, истражување и општествена оправданост.   

За анализата на областите користени се целокупните квантитативни и квалитативни 
податоци кои беа собрани врз основа на Правните акти и прописи на Факултетот, како и од 

целокупната административна и педагошка документација која се води на истиот. Исцрпната 
анализа на податоците по области имаше за цел да ја претстави картата на оваа институција, 

нејзината организациона поставеност од административен, научен и наставен аспект. На овој 

начин се обезбеди транспарентност во претставување на функционирањето на институцијата 
пред сегашните и идните студенти, академската, но и пошироката јавност. Од анализираниот 

материјал можат да се извлечат повеќе заклучоци, имено анализите ги покажаа силните, но и 
слабите страни на факултетот кои претставуваат основа за планирање на идните активности. 

Генералниот заклучок упатува на тоа дека се работи за институција која води сериозна грижа за 

своето функционирање и која е развиена и наставната и научната дејност, а едукацијата и 
истражувањето кореспондираат и се реализираат преку вториот и третиот циклус студии. 

Приложените податоци покажуваат дека студентот е во центарот на вниманието исто како и 
општествените институции во кои се вклучуваат студентите од сите три циклуси на студии. Во 

однос на претходниот период на самоевалуација, може да се каже дека во одредена мера е 

подобрена функционалноста на Iknow системот, но на тоа треба уште да се работи, списанието 
„Учител“ е индексирано во некои бази на податоци и има своја електронска платформа, а 

остварена е и поголема соработка со локалната заедница и со институциите кои се занимаваат 
со социјална работа, зголемен е бројот на гостувачките предавања од академски кадар од 

странски високообразовни институции. Исто така зголемена е издавачката дејност на 
академскиот кадар, што најверојатно се должи на новиот закон за високо образование со кој се 

предвидува соодветно вреднување во процесот на избор во академски звања на професорите.  

Врз основа на изготвениот извештај за работата на Педагошкиот факултет-Битола 
можат да се дадат следните препораки: 

- Да се изготви стратегија во која ќе се предвидат и преземат мерки за надминување на 
забележаните слабости предложени од страна на сите релевантни фактори на 

факултетот, 

- Да се изработи долгорочна стратегија за развој на Институцијата, 
- Да се обезбеди пристап до научни бази на податоци кои се заштитени, 

- Понатамошно развивање на програмите на далечина, коишто со голем успех беа 
реализирани во летниот семестар 2019/2020 година (заради пандемијата со корона 

вирусот),  
- Да се разгледа можноста за поголемо финансирање на наставата и истражувањето, 

- Да се обезбеди целосна функционалност на I know-системот, 

- Да се подобри функционалноста на веб-страницата на англиски јазик, 
- Да се зголеми вклученоста на академскиот кадар во научни проекти, 

- Постојано да се следи развојот на заканите кои потекнуваат од надвор и врз кои 
Факултетот има мало или никакво влијание за да се планира стратегија за одржливост. 
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ПРИЛОЗИ 
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ПРИЛОГ БР. 1. – ТАБЕЛИ 

Табела бр. 1. Извори на финансиски средства (приходи) 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

Единица: Педагошки факултет-Битола 
 

Година  Приходи од 
буџет  

Сопствени  
приходи 

Донации од 
проекти  
 

Кирии и 
закупнини  
 

             Вкупно приходи 

2017/2018 20.601.420 18.176.351 / / 38.777.771 
2018/2019 18.741.469 18.407.698 / / 37.149.167 
2019/2020 18.717.902 16.436.071 / / 35.153.973 
      
     
      

      

 

Табела бр. 2. Број на запишани студенти по прв пат во прва година на прв, втор и трет 
циклус студии 
 Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

Единица: Педагошки факултет-Битола 

 Број на запишани студенти по прв пат на 

Академска 

година  
 

ПРВ ЦИКЛУС 

 

ВТОР ЦИКЛУС ТРЕТ ЦИКЛУС 

 Број на 

запиша
ни 

Просечен 

број 
поени од 

средно о. 

Број на 

запиша
ни 

Просечен 

успех од 
прв 

циклус 
студии 

Број на 

запиша
ни 

 

2017/2018 109 42.92 11  15 / 

2018/2019 126 45.20 22  38  

2019/2020 122 46.16 31  7  

     357       64       60  

 

 
Табела бр. 3. Студиски програми за прв циклус студии според Конкурсот за 
запишување студенти во прва година на прв циклус студии во академската  
2017/2018, 2018/19 и 2019/20 година 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

Единица: Педагошки факултет-Битола 

        ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА 2017/2018  

           УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – прв циклус четиригодишни  

 
1. Наставник за одделенска настава  

    
2. Воспитувачи  

    
3. Македонски јазик и книжевност  

4. Англиски јазик и книжевност  

5. Преведување (од македонски на англиски јазик и од англиски на македонски јазик) 

6. Социјална и рехабилитациска педагогија 
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Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

Единица: Педагошки факултет-Битола 

        ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА 2018/2019 

           УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – прв циклус четиригодишни студии 
 

1. Наставник за одделенска настава  

    
2. Воспитувачи  

    
3. Македонски јазик и книжевност 

 

4. Англиски јазик и книжевност  
 

5. Преведување 
6. Социјална и рехабилитациска 

педагогија 

   

7. Информатика и техничко образование (заедничка студиска програма со Технички факултет 
- Битола)  
 

 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
Единица: Педагошки факултет-Битола 

        ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА 2019/2020 

           УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – прв циклус четиригодишни студии 

 
1. Наставник за одделенска настава  

2. Воспитувачи  
3. Македонски јазик и книжевност  
4. Англиски јазик и книжевност  

5. Преведување (од македонски на англиски јазик и од англиски на македонски јазик)  
6. Социјална и рехабилитациска педагогија 

7. Информатика и техничко образование (заедничка студиска програма со Технички факултет 
– Битола) 

 

 

 
Табела бр. 4. Студиски програми за втор циклус студии според Конкурсот за 
запишување студенти во прва година на втор циклус студии во академската 
2017/2018, 2018/19 и 2019/20 година 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
Единица: Педагошки факултет-Битола 

        ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА втор циклус студии 2017/2018 

 

- Наставник за одделенска настава и Воспитувач (со повеќе модули) 
- Менаџмент во образование 
- Образование на надарени и талентирани 
- Македонски и странски јазици (модули: македонски, англиски и германски 

јазик)  
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Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
Единица: Педагошки факултет-Битола 

        ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА втор циклус студии 2018/2019 
 

- Наставник за одделенска настава и Воспитувач (со повеќе модули) 
- Менаџмент во образование 

- Образование на надарени и талентирани 

- Македонски и странски јазици (модули: македонски, англиски и германски јазик) 

   

 

 

 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

Единица: Педагошки факултет-Битола 

        ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА втор циклус студии 2019/2020 

 
1. Наставник за одделенска настава и Воспитувач (со повеќе модули) 

2. Менаџмент во образование 

3. Образование на надарени и талентирани 
4. Македонски и странски јазици (модули: македонски, англиски и германски јазик) 

   

 

 

 
Табела бр. 5. Единици (со студиски програми) за трет циклус студии според Конкурсот 
за запишување студенти во прва година на трет циклус студии во академската 
2017/2018, 2018/19 и 2019/20 годин1 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

Единица: Педагошки факултет-Битола 

        ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА трет циклус студии 2017/2018 

 

 
1. Образовни науки 

2. Менаџмент во образование 
3. Надареност и талентираност 

4. Настава по јазик – македонски, англиски и 
германски јазик 

 

 

  

 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
Единица: Педагошки факултет-Битола 

        ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА 2018/2019 
1. Образовни науки  

    
2. Менаџмент во образование  

    

3. Надареност и талентираност  
    

4. Настава по јазик – македонски, англиски и германски јазик 
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Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
Единица: Педагошки факултет-Битола 

        ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА 2019/2020 

1. Образовни науки  

    
2. Менаџмент во образование  

    
3. Надареност и талентираност  

    

4. Настава по јазик – македонски, англиски и германски јазик 
  

 

 

 
Табела бр. 6. Број на студиски програми за прв, втор и трет циклус студии во 
академските 2017/18 - 2019/20 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
Единица: Педагошки факултет-Битола 

Број на студиски програми (I, II, III циклус) 
 

Р. 
бр. 

АКАДЕМСКА ГОДИНА 

  
 

ЦИКЛУС 
НА 

СТУДИИ 

  
 

АКАДЕМСКА 
2017/2018 

 
 

АКАДЕМСКА 
2018/2019 

 
 

АКАДЕМСКА  
2019/202 

 
 
 

1. ПРВ 
ЦИКЛУС 

   6 7 7  

2. ВТОР 
ЦИКЛУС 

 4 4 4   

3. ТРЕТ 
ЦИКЛУС 

 4 4 4  

 

 
 

Табела бр. 7. Вкупен број на академски кадар (вработен и ангажиран) по пол 
(машки/ женски) за академските 2017/18, 2018/2019 и 2019/2020 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
Единица: Педагошки факултет-Битола 

Академска 
година 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Пол/ 
Академски 
кадар 

Мажи Жени Мажи Жени Мажи Жени 

Вработени 6 16 5 16 4 16 

Ангажирани 5  7 1 6 4 4 

Вкупно 11 23 6 22 8 20 

34 28 28 
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Табела бр. 8. Структура на вработениот академски кадар според звања и возраст за 
2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

Единица: Педагошки факултет-Битола 

АКАДЕМСКА 2017/2018 

Р. број Звање  Број Просечна 
возраст 

Процент со 
научен степен 

Доктор на 
науки 

 

1.  Редовен 
професор 

    9    55 100% 

2. Вонреден 
професор 

9 48 100% 

3.  Доцент 3 38 100% 
4. Лектор 1 40 0% 

Вкупно  22 45  

 

 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

Единица: Педагошки факултет-Битола 

АКАДЕМСКА 2018/2019 

Р. број Звање  Број Просечна 
возраст 

Процент со 
научен степен 

Доктор на 
науки 

 
1.  Редовен професор     8   56 100% 

2. Вонреден 

професор 

9 49 100% 

3.  Доцент 3 39 100% 

4. Лектор 1 54 0% 

Вкупно  21 49.5  

 
 

 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
Единица: Педагошки факултет-Битола 

АКАДЕМСКА 2019/2020 

Р. број Звање  Број Просечна 

возраст 

Процент со 

научен степен 
Доктор на 

науки 
 

1.  Редовен професор     9   58 100% 

2. Вонреден 
професор 

8 42 100% 

3.  Доцент 2 42 100% 
4. Лектор 1 56 0% 

Вкупно  20 49.5  
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Табела бр. 9. Вкупен број на академски кадар (вработен и ангажиран) и вкупен број 
на неакадемски кадар (вработен и ангажиран) на факултетот 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

Единица: Педагошки факултет-Битола 

Р. 
бр. 

Вид кадар 

Академска 
2017/2018 

Академска 
2018/2019 

Академска 
2019/2020 

  

В
р

а
б

о
т
е
н

и
 и

 

а
н

г
а

ж
и

р
а
н

и
 

В
р

а
б

о
т
е
н

и
 

В
р

а
б

о
т
е
н

и
 и

 

а
н

г
а

ж
и

р
а
н

и
 

В
р

а
б

о
т
е
н

и
 

В
р

а
б

о
т
е
н

и
 и

 

а
н

г
а

ж
и

р
а
н

и
 

В
р

а
б

о
т
е
н

и
 

    

1. Редовни професори 15 9 13 8 13 9     

2. Вонредни 
професори 

4 9 3 9 6 8     

3. Доценти 11 3 11 3 8 2     

4. Предавачи-
асистенти со титула 
д-р 

          

5. Виши лектори     1 1     

6. Лектори 4 1 1 1       

7. Соработнички 
звања  и друг 
соработнички кадар 

          

Вкупен број на академски 
кадар 

34 22 28 21 28 20     

Вкупен број на 
административни 
службеници и помошно-
технички лица 

18 18 18 18 16 16     

 
 

 

 
Табела бр. 10. Сооднос на бројот на студенти/ бројот на наставници 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
Единица: Педагошки факултет-Битола 

Академска година  

 

Вкупен број на 

вработени 

наставници  
 

Број на студенти 

запишани во сите 

години на студии 
во соодветната 

академска година  
 

Број на студенти 

по наставник  

 

2017/2018 22 375 17.05 

2018/2019 21 365 17.38 
2019/2020 20 337 16.85 
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Табела бр. 11. Вкупен број на студенти запишани на прв циклус во сите години на 
студии 

    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - 
Битола 

Единица: Педагошки факултет-Битола 

                                                                   

                            Број на студенти на единицата,  
                            запишани на прв циклус во сите      

     години на студии  

 
Р. 

бр
. 

Единица 

 А
к

а
д

е
м

с
к

а
 

2
0

1
7

/
2

0
1

8
 

А
к

а
д

е
м

с
к

а
 

2
0

1
8

/
2

0
1

9
 

А
к

а
д

е
м

с
к

а
 

2
0

1
9

/
2

0
2

0
 

 

 

1. Педагошки факултет -  

Битола 

 375 365 337    

 
 

Табела број 12. Време на студирање и просечен успех на дипломираните 
студенти 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
Единица: Педагошки факултет-Битола 

Академскагодина 

Вкупен број на дипломирани студенти Просечен успех 
на 

дипломираните 

студенти 

Време на студирање 

3 год. 4 год. 5 год. 6 год. 
> 6 
год. 

2017/2018 9 21 13 7 19 7,88 

2018/2019 0 35 8 2 10 8,25 

2019/2020 2 8 3 3 3 7,71        

Вкупно                                        142          61           28            46                    7.81 

*Вкупниот број е поголем од вкупно по насоки, бидејќи земени се во предвид дипломиран студенти од 

постари насоки, кои не се дел од оваа евалуација. (9 такви студенти) 

Табела број 13. Анализа на успехот на студентите – прв циклус студии 

 Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
Единица: Педагошки факултет-Битола 

 ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ 
 БРОЈ НА СТУДЕНТИ ШТО ПОЛАГАЛЕ 
 ПРЕКУ КОЛОКВИУМИ ПРЕКУ ЗАВРШЕН ИСПИТ 

Академска 
година 

Полагале 
Положил

е 

Положил
е 

[%] 

Просечна 
оценка 

Полагал
е 

Положил
е 

Положил
е 

[%] 

Просеч
на 

оценка 

2017/2018 1136 928 81.69 7,94 1235 915 74.09 7,50 

2018/2019 1442 1246 86.41 8,14 1573 1213 77.11 7,76 

2019/2020 1383 1214 87.78 8,00 1425 1174 82.39 8,17          

 
 

 

 
 

 Табела број 14. Анализа на успехот на студентите – втор циклус студии 
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 Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

Единица: Педагошки факултет-Битола 
 ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 
 БРОЈ НА СТУДЕНТИ КОИ 

Академска 
година 

Полагале 
завршен испит 

Го положиле 

завршниот 
испит 

Го положиле 

завршниот 
испит 

[%] 

Просечна 
оценка 

2017/2018 51 51 100 10.00 

2018/2019 201 201 100 
9,30 

 
2019/2020 29 29 100 9,75      

 

Табела број 15. Анализа на успехот на студентите – трет циклус студии 

 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
Единица: Педагошки факултет-Битола 

 ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ 

 БРОЈ НА СТУДЕНТИ КОИ 

Академска 
година 

Полагале завршен 
испит 

Го положиле завршниот 
испит 

Го положиле 
завршниот испит 

[%] 
Просечна оценка 

2017/2018 43 43 100% 9,55 

2018/2019 19 19 100% 8,93 

2019/2020 29 26 89,65% 9,26 
     

 

Табела бр. 16. Расположливи објекти (простор во м2) на единиците на 
Универзитетот 

ВИДОВИ НА ДИДАКТИЧКИ 
ПРОСТОР 

Број Површина во m2 
Вкупен 

капацитет 
на седишта 

Објект/објекти (односно 

соодветен простор) 

1 5400  

Амфитеатри  1 180 130 

Предавални 10 650 600 

Простории за изведување 
нумерички вежби  

4 200 200 

Компјутерски училници  3 180 100 

Лаборатории за изведување 
експериментални (практични) 
самостојни вежби  

4 250 100 

Лаборатории за изведување 
аудио-визуелни самостојни 
вежби 

3 150  

Демонстрациони 
лаборатории 

1 70 50 

Лаборатории за изведување 
современа научно-
истражувачка дејност 

/ / / 

Основни и средни учлилишта 
за изведување хоспитации по 
предметот методика 

4   

Кабинети за наставно-научен 
кадар 

17 400 50 

Друго (да се наведе): Читална 1 140 70 

Библиотека 1 90 4 

 

 

Табела бр. 17. Одбранети магистерски и специјалистички трудови 
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Табела бр. 18. Докторирани студенти 

   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

Единица: Педагошки факултет-Битола 

                                                     Докторирани студенти 

Р. 

бр

. 

Единица 

А
к

а
д

е
м

с
к

а
 

2
0

1
7

/
2

0
1

8
 

А
к

а
д

е
м

с
к

а
 

2
0

1
8

/
2

0
1

9
 

А
к

а
д

е
м

с
к

а
 

2
0

1
9

/
2

0
2

0
 

  

В
К

У
П

Н
О

 

1. Педагошки факултет -  

Битола 

7 6 3   16  

 

Табела бр. 19. Акредитирани ментори за втор циклус студии 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
Единица: Педагошки факултет-Битола 

Академска година 
 

Број на 
акредитирани 

ментори за втор 

циклус студии 
2017/2018   22 

2018/2019   21 

2019/2020 20 

 
 

Табела бр. 20. Акредитирани ментори за трет циклус студии 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

Единица: Педагошки факултет-Битола 

Академска година 

 

Број на акредитирани 

ментори за трет 
циклус студии 

2017/2018 20 

2018/2019 20 

2019/2020 20 

  

 

 

 
 

 Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
Единица: Педагошки факултет-Битола 

Академска 
година  

  

 

БРОЈ НА ОДБРАНЕТИ ТРУДОВИ  
 

 МАГИСТЕРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ 
2017/2018 14 / 

2018/2019 14 / 

2019/2020 3 / 
   

Вкупно 31 / 
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Табела бр. 21. Учество на академскиот кадар во фазите на супервизија на студиите 
на втор и трет циклус (менторства и учества во комисии) 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

Единица: Педагошки факултет-Битола 

ГОДИНА 2017/18 2018/19 2019/20 ВКУПНО 

ДОКТОРСКИ  8 3 4 15 

МАГИСТЕРСКИ 196 145 152 493 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ / / / / 

 

 
Табела бр. 22. Учество на академскиот кадар на домашни манифестации 
(конференции, симпозиуми, семинари) во последните 3 години 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
Единица: Педагошки факултет-Битола 

Начин на презентација  Број на учества 

Усно  66 

Постер   2 

Соопштенија  16 

 
Табела бр. 23. Вкупен број на организирани собири од страна на единицата 

  Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - 
Битола 

Единица: Педагошки факултет-Битола 

Вид на собир  2017/18 2018/19 2019/20 

Конференции       67     59       59  

Симпозиуми  / 1 /  

Семинари         /     / /  

Вкупно           67     59      59  

 

 
Табела број 24. Вложување во наставата и истражувањата 

Единица 
Педагошки 

факултет - 

Битола 

 Академски 
кадар 

  
 

2017 2018 2019   

       
Вложување во 

наставата и 

истражувањата 

 2.783.516   2.397.872  1.782.219        

      

 

 
Табела бр. 25. Структура на запишани студенти на единицата на прв циклус студии 
во сите години на студии 

Академска 
година 

Редовни Вонредни 

Машки Женски Вкупно Машки Женски Вкупно 

2017/2018 75 273 348 6 21 27 

2018/2019 74 243 317 8 40 48 

2019/2020 68 237 305 5 27 32 
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Табела бр. 26. Број на запишани студенти на единицата на втор циклус студии во 
сите години на студии 

Академска 

Година 

Редовни 

Вкупно 

2017/2018 7 

2018/2019 14 

2019/2020 7 

 

 
 

 
 

 
 

Табела бр. 27. Број на првпат запишани студенти на единицата на трет циклус 
студии во прва година на студии 

Академска 

година 

Редовни 

Вкупно 

2017/2018 3 

2018/2019 8 

2019/2020 2 

 

 

Табела бр. 28. Учество на наставници и соработници од единицата во научно-
истражувачки и апликативни проекти во последните три години 

Вид на проекти Научно-истражувачки Апликативни 

Национални 2 1 

Меѓународни 7 9 

 

Табела бр. 29. Учество на наставници и соработници, од единицата на конференции, 

симпозиуми, семинари во последните 3 години  

Вид собири 
2017 2018 2019 

автор коавтор автор коавтор Автор коавтор 

Конференции 46 16 52 28 56 27 

Симпозиуми 6 4 5 3 5 2 

Семинари 8 / 10 / 9 / 

ВКУПНО 60 20 67 31 70 29 
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Табела бр. 30. Учество во Европски проекти во последните три години (2017/18, 

2018/19, 2019/20) 

Вид на проект Број на проекти 

COST 2 

Project for supporting the 
professional learning and 
professional development of 
teachers and expert staff in 
educational institutions across RN 
Macedonia, realized by Center for 
Professional Education, 
Professional Development and 
Democracy CONTINUUM Bitola 
with the permission of the Ministry 
of Education and Science in the RN 
Mocedonia(2018-) 

1 

USAID Readers are Leaders Project, 
(2013-2018) USAID and Foundation 
for Education and Cultural 
Initiatives “Step by Step” 
Macedonia. (Contributor-local 
expert) 

1 

 

Initial Teacher training for Primary 
school teachers-conditions and 
perspectives, (2017-2018) Skopje : 
Institute Open Society Macedonia 
(Researcher) 

 

1 

SEECEL 1 

COST Action CA17127, 

Building on Scientific Literacy 

in Evolution Towards 

Scientifically Responsible 

Europeans (EuroScitizen), 

11.9.2018, крај на акцијата: 

10.9.2022 г.; Брисел 

1 

DAAD 5 
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Табела бр. 31. Вкупен број на реализирани проекти во последните 3 години 

(2017/18, 2018/19, 2019/20) 

Реализирани проекти 
Научно-

истражувачки 
Апликативни 

Со домашни институции 6 8 

Со меѓународни институции 15 7 

 

 

 

  



43 

 

ПРИЛОГ БР. 2 – ГРАФИКОН – ОРГАНОГРАМ 
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ПРИЛОГ БР. 3 – СТУДЕНТСКА АНКЕТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Комисијата за самоевалвација на Педагошкиот факултет-Битола по спроведената 

постапка за оценување на квалитетот на академскиот кадар го поднесува следниов 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

 

Оценувањето на квалитетот на академскиот кадар којшто е избран на Педагошки 

факултет-Битола како дел од процесот на самоевалвација на Факултетот за академската 

2018/2019 година се реализираше во декември 2019 година и за таа цел беше опфатена цела 

популација студенти кои студираат на прв циклус студии на Педагошкиот факултет-Битола. 

Студентската анкета беше спроведена за проценка на квалитетот на следниве 
наставници кои се ангажирани на Педагошкиот факултет-Битола, односно кои се избирани во 

наставно-научни звања на факултетот: 

1. Ред. проф. д-р Валентина Гулевска 
2. Ред. проф. д-р Јове Димитрија Талевски 

3. Ред. проф. Добри Петровски 

4. Ред. проф. д-р Златко Жоглев 

5. Ред. проф. м-р Мери Кафкалеска Стоилкова 

6. Ред. проф. д-р Методија Стојановски 

7. Ред. проф. д-р Татјана Атанасоска  

8. Ред. проф. д-р Љупчо Кеверески 

9. Ред. проф. д-р Деан Илиев 

10. Вонр. проф. д-р Виолета Јанушева 

11. Вонр. проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска 

12. Вонр.проф. д-р Биљана Цветкова Димов 

13. Вонр. проф. д-р Марија Ристевска 

14. Доц. д-р Мажанна Северин-Кузмановска 

15. Вонр. проф. д-р Гордана Стојаноска 

16. Вонр. проф.  д-р Јасминка Кочоска 

17. Вонр. проф. д-р Данче Сивакова 

18. Вонр. проф. д-р Билјана Граматковски 

19. Доц. д-р Милена Пејчиновска 

20. Доц. д-р Силвана Нешковска 

21. Доц. д-р Бисера Костадиновска Стојчевска 

22. Виш лектор м-р Стела Босилковска 

23. Ред. проф. д-р Јаготка Стрезовска 
24. Доц. д-р Виктор Митревски 

25. Доц. д-р Елена Китановска Ристоска. 

Univerzitet “Sv. Kliment Ohridski” - Bitola 

St. KLIMENT OHRIDSKI  UNIVERSITY - BITOLA 

Pedago{ki fakultet - Bitola 

FACULTY  OF  EDUCATION - BITOLA 

 

Ul. Vasko  Karangelevski  bb, 7000 Bitola, R. of  MACEDONIA 

 + 389 (0) 47 25 36 52  + 389 (0) 47 20 33 85 



46 

 

 

Самоевалуацијата ја реализираше Комисија избрана со одлука број 02-226/4 на тајно 
гласање на седницата одржана на 23.05.2019 година, со дополнување на седницата на 

18.02.2020 (02-62/5), во состав со актуелните звања: 

Ред. проф. д-р Златко Жоглев, претседател 

Ред. проф. д-р Даниела Андоновска - Трајковска, член 

Ред. Проф. д-р Биљана Цветкова Димов, член 

Вонр. проф. д-р Бисера Костадиновска Стојчевска, член 

Студент Снежана Бојковска, член. 

 

Заклучок на Комисијата 

 

Просечната оценка за сите наставници изнесува 4.41 на скала од 1 до 5, што значи дека 

академскиот кадар на Педагошкиот факултет-Битола е позитивно оценет од страна на 
анкетираните студенти. Наставниците се одлично подготвени, објаснуваат јасно и разбирливо и 

предизвикуваат заинтересираност за предметот, за време на предавањата се посветени и умеат 

да го задржат вниманието на студентите, ги поттикнуваат студентите на активност и самостојна 
работа, редовно ја изведуваат наставата со примена на современа образовна технологија, 

отворени се и достапни за соработка, личната култура им е на одлично ниво, објективно ги 
оценуваат резултатите од работата на студентите и за секој предмет постои соодветна основна 

и дополнителна литература. Предавањата претставуваат солидна основа за положување на 

испитите, а структурата и содржината на испитните прашања овозможуваат објективност при 
оценувањето на студентите.  

 

Битола, 25.09.2020. 

 

Комисија за самоевалвација на Педагошки факултет-Битола: 

 

Ред. проф. д-р Златко Жоглев, претседател 

      

Ред. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска, член 

      

  Ред. проф. д-р Биљана Цветкова Димов, член 

      

Вонр. проф. д-р Бисера Костадиновска Стојчевска, член 

      

Студент Снежана Бојковска, член 

      

 


