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Извештајот на ректорот за работата на Меѓународниот Универзитет во Струга (МУС), за периодот
од 1 октомври 2013 до 30 септември 2014 година, претставува обврска што произлегува од

Законот за високото образование (Сл. весник на РМ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009,
99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013 и 41/2014,) и член 122 од
Статутот на Меѓународниот Универзитет во Струга, во смисла на отчетност пред Универзитетот и пред

неговиот основач. Во него се презентирани активностите и резултатите кои се остварени во
наведениот извештаен период.

Континуитетот во работењето, односно во остварувањето на дејноста на Универзитетот успешно
се остваруваше во изминатиот извештаен период.
Меѓународниот Универзитет во Струга успешно ги донесе и ги имплементираше актите кои
произлегуваат од интерните потреби на МУС.
Тргнувајќи од предложената програма за работа на
тајот се опфатени основните елементи од неговото работење.

Универзитетот,

во

Извеш-

Меѓународниот Универзитет во Струга, целокупниот досегашен развој настојуваше да
ја реализира основната цел за автономна, научна, стручна и високообразовна
институција, во која се одвива наставно-научна и апликативно-стручна дејност
од областа на економските науки, правните науки, политичките науки и
информатичката технологија. Во тој контекст, ќе истакнеме дека на МУС, во текот на
своето работење, мисла водителка му е залагањето за интернационлната афирмација
на традиционалните обележја и вредности на албанскиот и на македонскиот народ
односно на албанскиот и на македонскиот јазик, како и на албанската и на
македонската литература и култура. Во таа смисла е и ноторниот факт дека
МУС, како приватен Универзитет во Р. Македонија, во целокупниот досегашен
развој е отворен за сите студенти врз основа на еднаквост и постигнати резултати,
без разлика на нивното идеолошко, политичко, етничко, верско, културно и
социјално потекло.
Вредно е да се одбележи дека Универзитетот, применувајќи ги принципите на
Болоњската декларација го применува и Европскиот кредит трансфер систем.
Основната предиспозиција на Универзитетот, во сите изминати извештаи беше
посветеноста кон местото и улогата на студентот, како и неговите потреби да бидат
соодветно вградени во наставно-образовниот и едукативниот процес. Покрај
претходно нотираното, основна заложба претставуваше и воспоставувањето на
квалитетен академски стандард, во рамките на соодветен систем на образование,
финасирано од сопствени извори.
Сметаме за неопходно да го потенцираме фактот дека едно од основните
обележја, во дејствувањето на МУС, беше и насоченоста кон реализација на
организациската функција на Универзитетот, која ќе придонесе за развојот на
интегрирана, одговорна, кавалитетна и цврсто поврзана академска заедница, која
постојано ќе се докажува и потврдува и ќе ги јакне својата улога, место и
значење во академската средина во Р. Македонија и пошироко во Регионот.
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Основните определби на МУС, оптимизмот и визијата за развој, се темелат на
фактот што заложбите, погледите и желбите се насочени кон целта на
Универзитетот, тој да стане јавен, интегриран и мултиетнички универзитет, со
рационално користење на расположливите кадровски и материјални ресурси во
натамошниот развој. Раководните структури, во идното работење, ќе настојуваат
МУС да биде рангиран, односно да котира на високите места од ранглистите на големиот број универзитетски центри и високообразовни наставнонаучни иституции во Р. Македонија и пошироко во регионот.

1. НОРМАТИВНО УРЕДУВАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
Во периодот од 1 октомври 2013 до 30 септември 2014 година, во рамките на работата на
органите на Универзитетот, одржани се 1 1 седници на Ректорската управа, односно 1
седница повеќе отколку во претходниот извештаен период, 9 седници на Универзитетскиот
сенат, односно 1 седница помалку отколку во претходниот извештаен период, како и
многубројни седници на комисиите и работните групи, средби со деканите и
директорите на единиците.
Во извештајниот период, со несмален интензитет продолжи процесот на нормативно
уредување на дејноста на Универзитетот, согласно со решенијата во Законот
и со основните принципи на автономен интегриран универзитет.
Bо извештајниот период се спроведени и повеќе постапки и активности:
- Спроведени се 2 (два) постапки за избор на редовен професор на Универзитетот.
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2. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Активностите во доменот на наставно-образовната дејност во изминатата година беа главно
насочени кон унапредување на високообразовната дејност и реализација на стратегиските
цели водени од принципите на Болоњската декларација и посебно, кон остварување
на интегративните функции на Универзитетот. Така што се обврна особено внимание на
организирањето докторски студии на МУС.
Во врска со уписот на студентите во МУС од страна на Ректорската Управа во месец март, согласно
член 108 став 3 од Законот за Високо Образование беше објавен Конкурс за запишување студенти на
прв , втор и трет циклус на студии во студиските програми на МУС за академската 2013/14 година. Во
конкурсот се наведени условите и критериумите за упис, начинот за вреднување на
успехот од средното образование, како и начинот на вреднување на знаењата и
умеењата на кандидатите. Конкурсот беше објавен на Јавниот Тв Сервис (Тв Калтрина), Дневниот
Весник КОХА, и Веб страната на Универзитетот.
Наставата се вршеше во следните Факултети односно насоки:
I. Факултет за Правни Науки
1.Насока -Правосудни Студии
2.Насока -Криминалистика и детективи
3.Насока - Јавна Администрација
II. Факултет за Економски Науки
1. Насока- Економија и Бизнис
2.Насока- Маркетинг и Финансиски Менаџмент
III. Факултет за Политички Науки
1. Насока- Меѓународна Политика и Дипломатија
IV.Факултет за Информатичка Технологија
1.Насока- Компјутерски науки
2.Насока – Бизнис информатика
Бројот на запишани студенти во 2013/2014 согласно конкурсот беше следниот:
На Факултетот за економски науки при Меѓународниот Универзитет во Струга, во
академската 2013/14 година студираат:
Во прва година се запишаа вкупно 70 студенти.
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На Постдипломските студии на Факултетот за економски науки при Меѓународниот
Универзитет во Струга, во академската 2013/14 година студираат вкупно 55 студенти.
На Факултетот за правни науки во учебната 2013/2014 година, во прва година се запишаа
вкупно 332 студенти, во втора година се запишаа 229 студенти, во трета година се
запишаа 208 студенти.
Запишани студенти на Докторски студии на Факултет за Правни за академската
година 2013/2014- 12 кандидати.
Во академската 2013/2014 година на Факултетот за политички науки во прва
година се запишани 25 студенти, во втора година се запишаа 229 студенти, во трета
година се запишаа 208 студенти.
Во академската 2013/2014 година на Факултетот за политички науки на вториот
циклус во прва година се запишани 12 студенти.
Запишани студенти Докторски студии на Факултет за Политички за академската
година 2013/2014 -12 кандидати,
Во академската 2013/2014 На Факултетот за Информатичка Технологија при
Меѓународниот Универзитет во Струга - Р. Македонија, во прва година се запишаа
вкупно 12 студенти. Во втора година студираа 17 студенти и во трета година студираа 18
студенти.
2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДИСПЕРЗИРАНИТЕ СТУДИИ
Меѓународниот Универзитет во Струга и во академската 2013/2014 година продолжи со реализирање
на дисперзиринате студии во Гостивар. Согласно Конкурсот за запишување студенти на прв , втор и
трет циклус на студии во студиските програми на МУС за академската 2013/14 година, во Гостивар беа
реализирани истите студии (освен третиот циклус на студии) што се реализираат и во седиштето на
МУС во Струга и тоа:
I. Факултет за Правни Науки
1.Насока -Правосудни Студии
2.Насока -Криминалистика и детективи
3.Насока - Јавна Администрација
II. Факултет за Економски Науки
1. Насока- Економија и Бизнис
2.Насока- Маркетинг и Финансиски Менаџмент
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III. Факултет за Политички Науки
1. Насока- Меѓународна Политика и Дипломатија
IV.Факултет за Информатичка Технологија
1. Насока- Компјутерски науки
2.Насока – Биснис информатика
МУС, во корист на консолидација на Универзитетот има преземено спектар на
активности, и тоа:
• Подготовка и обезбедување услови за отпочнување на зимскиот и летниот
семестар за академската година 2013/14.
Меѓу приоритетните услови е
обезбедувањето
наставен
кадар,
односно
ангажирање наставници и соработници.
Покриени се сите предметни дисциплини со наставници и соработници ангажирани
во договорен работен однос како и надворешните наставници кои работат под Договор
за Дело (преку согласност од матичната институција).
• Подготовка и спроведување на редовните и вонредните испитни рокови, за
првиот и вториот циклус студии, мастер студии;
• Пофункционална администрација, односно организација на работата на
администрацијата и нејзината систематизација;
Со цел поефикасна контрола и евиденција на изведувањето на наставнообразовниот
процес,
МУС
продолжи
со
активности,
како
-поставување на листи за евиденција на студентите, професорите и соработниците;
- како и контрола на листите за евиденција од страна на Генералниот Секретар;
Постои потреба за развој на компетентност на академскиот кадар. Ова ќе се постигне
преку организирање обуки, изготвување и дистрибуција на прирачници и упатства за
(развој на наставните и истражувачките потенцијали, промовирање флексибилни
форми на наставата, која се изведува во европските земји и др).
Што се однесува до наставните програми (силабусите), од страна на академскиот кадар
наставата била изведена на сите предмети согласно силабусот, со мали задоцнувања
поради фактот дека на предвањата на некои предмети било потребно да се посвети
повеќе време поради важната содржина и поголемата потреба за прифаќање на знаењето
и информацијата од страна на студентите.
Во врска со трансферот на студентите во академската 2013/2014 година во Конкурсот за
запишување студенти на прв , втор и трет циклус на студии во студиските програми на МУС за
академската 2013/14 година беше предвидено следниов начин на трансфер на студенти:
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На Меѓународниот Универзитет во Струга во академската 2013/2014 година може да се
изврши трансфер и упис на студенти на сите факултети:
• ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ, на насоките:
- Правосудни студии
- Криминалистика и детективи

- 100 студенти
- 70 студенти

• ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ на насоките:
- Економија и бизнис
- Маркетинг и финансиски менаџмент

- 20 студенти
- 60 студенти

• ФАКУЛТЕТ ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ на насоката:
- Дипломатија и меѓународни односи

- 20 студенти

• ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА на насоките:
- Компјутерски науки
- 10 студенти
- Бизнис информатика
- 10 студенти
1.Пропишани услови за трансфер на студентите на МУС:
А. Интерен трансфер – Студенти со статус на студент на МУС:
1. За интерен трансфер на постоечките академски едници на МУС, имаат право
сите студенти кои имаат статус на студенти на МУС.
Б. Екстерен трансфер – За кандидати кои не се студенти на МУС:
1. Трансфер од други високообразовни институции во Р. Македонија и странство,
на една од постоечките академски единици на МУС, имаат право сите студенти што
запишале (најмалку една академска година) или дипломирале на Универзитетот од кој
доаѓаат.
2. Студентот може да изврши трансфер на еден од постоечките факултети или
центри, во иста или слична студиска програма или насока со факултетите и студиските
програми на МУС.
3. Студентите кои ќе се запишат со трансфер на студии треба да достават доказ за
положени испити од претходната високообразовна установа.
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2.2 Организирање и реализација на разни средби:


ПОСЕТА НА ПРЕТСТАВНИЦИ ОД "БИТ"-УНИВЕРЗИТЕТ ОД СОФИЈА- БУГАРИЈА
На ден 25 мај 2013 година, претставници на Универзитетот БИТ од Софија-Бугарија, беа на
посета на Меѓународниот Универзитет во Струга. БИТ Универзитетот предводени од страна
на Ректорот Г-дин Денчев, заедно со група професори, продекани итн., беа дел од посетата
во МУС, каде што беа пречекани од страна на Претседателот на Управниот Одбор на МУС
Проф.Д-р Армен Кадриу, Доц.Д-р Рамиз Мерко (Професор во Факултетот за Економски
Науки при МУС), како и Генералниот Секретар на МУС М-р Гузимтар Рушани.
Претставниците од двете институции се заложија за се подлабока соработка како и
можност за заеднички проекти со кои би можеле нашите студенти односно академскиот
кадар на соработка со цел реализирање на конкретни резултати.



Претставници на МУС ја продолжија традиција на соработка со Министерството за
образование и спорт на Р.Албанија, Г-ѓа. Линдита Никола.
Управниот одбор на Меѓународниот универзитет на Струга, го продлабочи соработка со
Министерството за образование и спорт на Република Албанија, така што на ден
09.декември 2013 година се сретнаа претставници на МУС со Министерката за
Образование и Спорт на Р.Албанија Г-ѓа Линдита Никола. Претставниците покажаа
меѓусебно почитување и достоинствена соработка со одлична кореспонденција, процес
кој ќе продолжи со идејата за совршена и повремена координација на заедничките
активности.
Признавање на дипломи, нови квалификации, заеднички публикации, конференции и
симпозиуми се армијата на успех помеѓу двете институции.

2.3 Политика на подобрување на условите за студентите (Студенти,
квалитет на студирање и студентски стандард)
Во контекст на подобрување на условите за студентите е продолжено со
следниве неколку иницијативи:
а. Намалување на партиципацијата за оние студенти кое се со одличен успех од
претходното завршено образование (средно образование) односно студенти кои имат
постигнат успех од завршената академска година во МУС;
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б. Објавување разни конкурси за стипендии;
в. Ослободување или олеснување од плаќања на семестари за студентите
кои постигнале висок просек, финансиски немоќни студенти, инвалиди и студенти без
еден родител односно без двајца родители.
д. Платено сместување – хотел, мотел, апартмани (со кои МУС има склучено договор за
закуп) за студентите кои доаѓаат надвор од градот Струга.
е. Платени академски книги за настава, фотокопии, скрипти и други услуги.

2.4 Подготвување разни преписки
a. Подготвување писма испратени до државните институции за соработка во
областа на обезбедување на практичниот дел за работата на студентите од разни
студиски насоки;
б. Подготвување писма како одговор на голем број барања од странки (известувања,
одлуки, и др.);
в. Испраќање писма до деканите, вработените, координаторите итн. (наредби,
ургенции, известувања,одлуки, решенија и др.);

2.5 Организирање на промоција на Универзитетот низ Средните
училишта
Меѓународниот Универзитет веќе неколку години по ред организира промотивни
активности за Универзитетот низ средните училишта во и надвор од државата.
За реализација на истите МУС ги извршува следните активности:
• Подготовка на материјали за промоција на МУС;
• Составување план за посета на средните училишта во РМ, Р.Албанија, Р.Србија
(Прешево и Бујановац) и Р.Црна Гора (Туз и Улцињ);
• Остварување контакти и информирање на директорите за активностите на
МУС;
• Составување групи од професори за презентации во средните училишта;
• Посета на средните училишта;
• Отворање на информативни страници на МУС.
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2.6 Издавачка дејност
Ректорската Управа за академската 2013/2014 година на своите седници не донесе одлука
за издавање на следните учебници.

3. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научно-истражувачката дејност на М У С ја следат неколку проблеми кои го
забавуваат научниот развој. Овој застој е резултат на недоделувањето финансиски
средства од страна на државата за развој на науката, а тоа се одразува негативно на
функционирањето на научната дејност.
3.1 Научна Конференција "Scientific Challenges for Sustainable Development"
Во текот на академската година 2013/2014 МУС започна со организација на првата
Меѓународна Научна Конференција - “НАУЧНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ОДДРЖЛИВ РАЗВОЈ“
која се одржа во просториите на МУС на 19-20 септември, 2014 и на која се презентираа
над 160 научни трудови и над 200 автори од Р.Македонија, Р.Албанија, Р.Косово, Р.Србија,
Р.Турција, Р.Бугарија идр. Најдобрите трудови од конференцијата кои се селектирани од
организаторите ќе бидат објавени во посебно издание на научното списание The Heritage.
Конференцијата беше многу успешна и МУС ќе продолжи со организирањето на
Меѓународни Научни Конференции и во идните години.
Конференцијата се организираше во тесна соработка меѓу единиците во рамките на
МУС. Активностите на конференцијата се одвиваа од 19 до 20 септември 2014 година
во Струга, каде се одржаа предавања и презентации од страна на стручњаци од сите
области на економските, правните и политичките науки, информатичката технологија.
Трудовите кои биле дел од конференцијата се:
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WITHIN A COMPANY THROUGH THE PROGRAMMING SOFTWARE
APPLICATIONУЛОГАТА НА МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ БИЗНИСИ
THE ROLE OF GOVERNMENT IN ECONOMIC AND FINANCIAL CRISIS USING THE EXCHANGE RATE
THE RESULTS OF FLAT TAX IN ALBANIA AND THE RECOMMENDATION FOR THE APPLICATION OF
ESCALATED PROGRESSIVE TAX
THE MARKETING AND THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY IN THE REGION OF VLORA, THE
ROLE OF SEA PORTS FOR THIS DEVELOPMENT
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THE IMPORTANCE OF GOOD MANAGEMENT OF TAXES FOR A MODERN TAX SYSTEM IN TRANSITION
COUNTRIES
MENAXHIMI I KONCESIONIMIT NË SEKTORIN E UJIT TË PIJSHËM ME PARTNERITET PUBLIKPRIVAT (PPP)
PROCESI I KONCESIONIMIT TE N.P.N. “PROAQUA” NE STRUGE
Sfidat e shteteve në zhvillim për adoptimin e koncepteve të Bazelit dhe ndikimet në R.Maqedonisë
SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN GJIROKASTRA REGION
IMPACT OF E-COMMERCE ON SMALL AND MEIDUM SIZE TOURISM ENTERPRISES IN MACEDONIA
NDIKIMI I KONKURRENCËS GLOBALE NË KËMBIMET TREGTARE TË PIJEVE ALKOHOLIKE DHE
JOALKOHOLIKE NË MES VENDEVE TË ZHVILLUARA DHE VENDE NË TRANZICION
Methods used in foreign language learning
SHKAQET E PAPUNËSISË NË KOSOVË 2008-2012
COMPETITIVENESS OF THE REGION AS A BASIS SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT141 RËNDËSIA
E MARKETINGUT NË AVANCIMIN E BIZNESEVE NË KOSOVË
MANAXHIMI I PROJEKTIT NËPËRMJET PARTNERITETIT
ENHANCING BUSINESS ETHICS IN ALBANIAN ENTERPRISES AFTER THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS
ROLI I AUDITIMIT NË ZBULIMIN E GABIMEVE NË PASQYRAT FINANCIARE
DISTRIBUIMI DHE SHITJA E VERËRAVE NË TREGUN TURISTIK NË KOSOVË
NDIKIMI I ZHVILLIMIT EKONOMIK NË MIRËQENIEN SOCIALE
NDIKIMI I KRIZES EKONOMIKE DHE FINANCIARE NE BISNESET KOSOVARE DHE MASAT E NDERMARRA
NGA QEVERIA
KORRELACIONI I EKONOMISË SË KOSOVËS ME DISA EKONOMI TË TJERA ME TË CILAT KA INTENSITET
MË TË LARTË MARRËDHËNIESH EKONOMIKE DHE TREGTARE
ROLI I MARKETINGUT NË SUKSESIN E NDËRMARRJES
THE INSURANCE MARKET IN ALBANIA, A PANEL ANALYSIS.
GREEK CRISIS AND ITS EFFECTS ON ALBANIAN ECONOMY
FISCAL POLICY UNDER OBSERVATION OF THE TAXPAYER
MENAXHIMI STRATEGJIK I BURIMEVE NJERËRZORE
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A STUDY ON THE EFFECTS OF HOLIDAY ON QUALITY LIFE: ESKISEHIR SAMPLE
CHALLENGES OF ALBANIAN GOVERNMENT TOWARDS SUSTAINABLE TOURISM
EMPIRICAL INVESTIGATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT PRACTICES IN ALBANIAN BUSINESS
ORGANIZATIONS
STUDY OF SIDE INFLOWS IN FIERZA BASIN USING Q-DISTRIBUTION AND LOG-PERIODIC APPROACH.
DECENTRALIZIMI FISKAL NË R. E MAQEDONISË
INTRODUCTION TO HEALTH ECONOMICS: AN EMERGING BRANCH BETWEEN ECONOMICS AND
HEALTH CARE
CHALLENGES OF OPINION MINING TOOLS VPN
BASHKËPUNIMI I KOSOVËS ME SHTETET FQINJE KUNDËR KRIMIT TE ORGANIZUAR
PËRFSHIRJA E SHQIPËRISË NË INTERESAT GJEOSTRATEGJIKE TË SHTETEVE TË BASHKUARA DHE
ALEATEVE TË SAJ, LIDHUR ME SIGURINË E ENERGJISË NË SHTRIRJEN GJEOGRAFIKE MIDIS DETIT KASPIK
DHE EUROPËS JUGLINDORE
ALBANIAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW
PROTECTION OF COPYRIGHT IN THE DIGITAL WORLD
THE HUMAN RIGHTS AND THE SOCIAL GROUPINGS IN THE AGE OF GLOBALIZATION DEMOCRACY AND
OTHER CONCEPTS
SFIDAT E KOSOVËS DREJT RRUGËS SË INTEGRIMIT EKONOMIK. POLITIKAT TREGTARE TË KOSOVËS
DREJT RRITJES EKONOMIKE
ROLI I QEVERISË GJATË TRAJTIMIT TË KRIZËS EKONOMIKE DHE FINANCIARE
BALISTIKA KRIMINALISTIKE

Во периодот 2013/14 година, на домашни и странски конференции и научни собири
објавени се следните трудови:
1. ITNG – 2015 – Nevada - Deadlocks in different Operating Systems
Helidon Karcanaj, Edra Bumci, Igli Tafa, Julian Fejzaj
2. ITNG -2015 – Nevada - Implementations of file locking mechanisms, Linux and Windows
Nevila Xoxa, Aldiger Mehilli,Igli Tafa, Julian Fejzaj
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3. CCIT-2014- England - 14-333 – International Conference on Advances in Computing,
Communication and Technology Threads and Computer Performance in OpenMP
Arsen Kurti, Ermela Cekani Hysa, Igli Tafa.
http://www.seekdl.org/nm.php?id=3525
4. ICNAAM-2014-SCLIT- Greece – Improvement of Load Balancing mechanism in MultiCore architectures over High Availability technique.
Arsen Kurti, Igli Tafa, Aldi Disha
http://perun.pmf.uns.ac.rs/sclit/documents/sclit%202014%20%20program.pdf
5. RTACSIT – 2014 – Albania, Increasing security in virtual cloud
Valma Prifti, Orgesa Kurti, Aulona Binaj, Denis Saatciu, Igli Tafa
http://rtacsit.fshn.edu.al/announcements
6. ICACCI-2014 - India – A trade-off between complexity and performance over Multi-Core
systems.
Vilma Tomço, Aneta Deliu, Igli Tafa.
http://icacci-conference.org/website/files/ICACCI2014-EDAS-Program.pdf pp.69/155
1569988343%20(3), EDAS Conference
7. RTACSIT – 2014 - Network Design, High Availability on Corporate Design
Juljan Fejzaj, Denis Mani, Igli Tafa, Endri Xhino
http://rtacsit.fshn.edu.al/announcements
8. RTACSIT – 2014 Contour Detection by applying different filtering methods
Elma Zanaj, E Gjerga, Blerina Zanaj, Igli Tafa, A Bojaxhiu
http://rtacsit.fshn.edu.al/announcements
9. IJCSIS – 2014 – IF 0.6, Virtualization and Live Migration in VirtualBox
Ledina Karter, Aurora Cenga, Igli Tafa, Julian Fejzaj
http://www.scribd.com/doc/249316675/Virtualization-and-Live-Migration-inVirtualBox#scribd
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http://www.docstoc.com/docs/173221167/Virtualization%20and%20Live%20Migration
%20in%20VirtualBox
10. IJCSN – 2014 – IF 0.276, A Comparison of Global EDF and LLREF Scheduling Algorithms
Valma Prifti, Bledar Balla, Romina Zane, Julian Fejzaj, Igli Tafa
http://ijcsn.org/IJCSN-2014/3-5/A-Comparison-of-Global-EDF-and-LLREF-SchedulingAlgorithms.pdf
11. IJCSN – 2014 - IF 0.276, Scheduling on batch systems. Simulation of First Come
First Served (FCFS) and Shortest Job First (SJF) Algorithms
Nevila Xoxa, Marjo Zotaj, Igli Tafa, Julian Fejzaj
http://ijcsn.org/IJCSN-2014/3-6/Simulation-of-First-Come-First-Served-_FCFS_-andShortest-Job-First-_SJF_-Algorithms.pdf
12. JMEST – 2014 – INDIA - Threads Scheduling on Linux Operating Systems
Igli Tafa, Stavri Thomollari, Julian Fejzaj
http://www.jmest.org/wp-content/uploads/JMESTN42350110.pdf
13. IJCSMS – 2014 – INDIA – File Systems performance on Solid State Drive
Julian Fejzaj, Kristo Kapshtica, Denis Saatciu, Igli Tafaj, Endri Xhina.
http://www.ijcsms.com/abstractdetails.aspx?abs=782
14. IJESRT – INDIA – IF 1.852 - Parallel Programming with OpenMP.
Igli Tafa, Erlind Cuka, Julian Fejzaj
http://www.ijesrt.com/issues%20pdf%20file/Archives-2014/November2014/Parallel%20Programming%20with%20OPENMP.pdf
15. IJACSA 2014- Volume 5, Issue 8, August, IF 1.324 - Secure deletion of data from SSD
Akli Fundo, Aitenka Hysi, Igli Tafa
http://thesai.org/Downloads/Volume5No8/Paper_20Secure_Deletion_of_Data_from_SSD.pdf
http://thesai.org/Publications/ImpactFactor
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16. IJCSI – IMPACT FACTOR 0.242 – Mauritius Africa, Comparing Priority and Round Robin
Scheduling Algorithms
Alban Allkoçi, Elona Dhima, Igli Tafa
http://www.ijcsi.org/papers/IJCSI-11-3-1-175-181.pdf
17. IJCSMS – India - Simulation of Round Robin and Preemptive Priority Scheduling
Algorithm
Arsen Kurti, Aulona Binaj, Jetmir Axhami, Igli Tafa
http://www.ijcsms.com/journals/Volume%2014,%20Issue%2001,%20September%2020
14_IJCSMSSept2014_20_23_Arsen.pdf
18. IJTEL – ISSN 2319-2135 – ICV – 4.69 Overview of security issues in Cloud Computing
Helidon Karçanaj, Elvira Mjeshtri, Igli Tafa
http://www.ijtel.org/v3n4/559-561CRP0304P06.pdf
19. IJCSMA – INDIA – Improved performance of Ext4 File System by Using Extent-s
Nevila Xoxa, Kastriot Tema, Igli Tafa
http://ijcsma.com/publications/august2014/V2I807.pdf
20. IJCSIS – ISSN – 1947-5500 –USA, June 2014, A survey of Power Management Techniques
of Computing Systems
Valma Prifti, Igli Tafa, Suida Ajdini.
http://www.docstoc.com/docs/171650519/A%20Survey%20of%20Power%20Managem
ent%20Techniques%20of%20Computing%20Systems
21. IJCSN-2014- ISSN- 2277-5420 – Impact Factor 0.274, Performance of Evaluation for
threads execution in single and multi-core processors.
Vilma Tomço, Igli Tafa, Elona Pashaj
http://ijcsn.org/IJCSN-2014/3-4/Performance-Evaluation-for-Threads-Execution-inSingle-and-Multi-Core-Processors.pdf
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22. IJCSIS – 2014 – IF 0.65 – USA, A comparative analysis of dynamic scheduling algorithms
versus the Round-Robin scheduling algorithm.
Vilma Tomco, Elton Lika, Anduela Dervishi, Igli Tafa.
http://www.docstoc.com/docs/172873385/A%20Comparative%20Analysis%20of%20Dy
namic%20Scheduling%20Algorithms%20versus%20the%20RoundRobin%20Scheduling%20Algorithm
23. "Challenges of Opinion Mining Tools", - SCfSD Conference Proceeding Book,
International University of Struga, Struga, 2014 – MSc Majlinda Axhiu, MSc Blerti Dauti
24. “The usage of Sentiment Analysis for Hearing the Voice of the Customer and Improving
Businesses”, Journal of Educational and Social Research, Rome-Italy, Vol.4, No.4, June
2014 MSc Majlinda Axhiu
25. “Online Distance Learning as a great indicator of gaps and opportunities in Educational
policies”, Journal of Process Management-New Technologies, Vranje, May 2014 MSc
Majlinda Axhiu
26. “The influence of post implementation maintenance of Enterprise resource planning
system on business performance”, Alb-Shkenca Institute, 2013 MSc Majlinda Axhiu
27. “The Influence of the Government policies on Promoting E-payment cards: Case study in
Macedonia”, Conference Proceeding Book”, Economic Faculty Elbasan-Albania, Elbasan,
2013 MSc Majlinda Axhiu
28. “Information Communication Technology as a Determinant of the FDI flows”,
Mediterranean Center for Social and Educational Research, Rome-Italy, September
2013, MSc Majlinda Axhiu
29. COPYRIGHTS AND PIRACY PHENOMENON IN REPUBLIC OF MACEDONIA PhD Candidate
Nora Maliqi, MsC Candidate Lirinda Vako,
30. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WITHIN A COMPANY THROUGH THE
PROGRAMMING SOFTWARE APPLICATION Prof.Dr. Vehbi Ramaj , Prof.Dr.Afrim Loku ,
Mr.sc. Mentor Kryeziu.
31. MANAGEMENT TRAINING PROCESS FROM PUBLIC INSTITUTIONS Prof.Dr. Vehbi Ramaj ,
Mr.sc. Mentor Kryeziu, Beqir Halilaj
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3.2 Меѓународно научно списание "The Heritage"
Меѓународниот Универзитет и во академската 2013/2014 година, продолжи со
објавување на научните трудови од стотици автори од Македонија и регионот, преку
наулното списание "The Heritage".
Во периодот 2013/2014 година МУС продолжи со издавачката дејност на научни
трудови преку научното списание Во периодот 2013/14 година, МУС продолжи со
издавачката дејност на научни трудови преку научното списание The Heritage со ISSN
1857-7482. Во овој период се издадени три броеви на периодчното списание и тоа
броевите 10, 11 и 12.

4. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА
Кадровскиот потенцијал на Универзитетот е главниот фактор и движечка сила
во
процесот
на
етаблирање
на универзитетот
како респектабилна
високообразовна установа, не само во државата туку и пошироко.
Свесни за значењето на успешно спроведување на кадровската политика, сo
цел успешно остварување на наставно-образовниот процес и научно-истражувачката
дејност останува високо во агендата на актуелното раководство за солиден стратегиски
развој на Универзитетот.
Заложбите кои се темелат врз принципите на развојот на кадровската политика на
Универзитетот се сообразени со постоечките законски диспозитиви кои ја
регулираат оваа проблематика, со европските стандарди, со изградени механизми за
постојана проверка на квалитетот на учесниците во наставно-образовниот процес и
единствените општи критериуми за валоризација на нивниот труд, се програмираат
и се создаваат услови за перманентно кадровско вклучување на најдобрите студенти
во процесот на студирањето, и ќе се прават напори да се создадат оптимални,
материјални претпоставки за работата на наставниот и научниот кадар,
доколку МУС обезбеди соодветни средства.
Во извештајниот период, наставно-образовната дејност на Универзитетот ја изведуваат
вкупно 55 наставници и соработници во редовен и договорен работен однос.
Имајќи го предвид фактот дека за да една организација опстојува, а пред се да се
развива, потребно е да вложува во дообразување на кадрите, посебно во младите
кадри, МУС треба да направи напори за дообразување (семинари, курсеви итн.) и
доусовршување на наставно-научниот кадар, со посебен акцент на младите
соработници, како идна перспектива во која треба да се вложува за нивно
академско усовршување со што би се стекнале со квалификации за квалитетно
одржување на наставниот процес онака како што налагаат современите текови на
образовниот процес – ЕКТС системот, доживотното учење, Е-учење и друго. Со оглед
на нашите амбиции за понатамошно збогатување на Универзитетот со нови студиски
програми, се налага прием на нови кадри.
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5. КОМЈУТЕРСКО-ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ
За нормално функционирање на канцелариите, односно за непречена информациона
работа на работниците кои работат на полето на податоците, како и на стручните
работници на Универзитетот, се извршени следните неопходни задачи и активности:
1. Обезбедување на податоците со соодветен лиценциран WINDOWS
2. Oбезбедување на податоците со соодветен лиценциран Антивирус
3.На административниот и техничкиот персонал, како и на академскиот кадар му
е овзоможено пристап на интернет мрежа
4. Обезбедени се и неколку мрежни печатари во неколку канцеларии на
административната служба и академскиот кадар.
5. На студентите му се Издава од страна на IT-канцеларијата ID-Cards на секој
запишан студент на МУС.
6. Сите студенти и вработени на МУС имаат можност да комуницираат преку
интерен интранет односно можност за комуникација преку e-mail преку адресата
www. eust.edu.mk, со тоа што сите студенти ги добиваат и потребните материали
за студирање дополнително и на електронски начин. А со тоа истовремено се
реализира и комуникација помеѓу вработените преку е-маил.
7. МУС има направено големи напори и за обезбедување на телефонската
комуникација односно систем на интерни телефони и во двата објекти на МУС низ
сите канцеларии, низ сите простории за предавање.
8. Истовремено во сите простории на МУС сите студенти и вработени може да ја
употребуваат и безжичната мрежа на интернет преку Лап топ или мобилни
телефони.
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6. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
МУС, како млад и приватен универзитет во Р. Македонија, во одвивањето на
наставно-образовните и едукативните процеси, покрај постојниот наставно-научен и
соработнички кадар, има и visiting-професори - наставници и соработници во договорен
работен однос со Универзитетот; како и административно-технички персонал, за
извршување на техничката, административно-правната и сметководствено-финансиската
функција во целокупното работење на Универзитетот, во кој се инкорпорирани 4
(четири) факултет два институти и локациски дисперзирани студии во Гостивар.
Вредно е да се одбележи, исто така, дека на МУС студираат студенти со
мултиетнички и мултијазичен состав. За таа цел, неопходно е наставно-образовните и
едукативните процеси да се изведуваат двојазично, односно повеќејазично.
За добивање на што појасна слика во врска со целокупното работење на МУС во
извештајниот период, потребен е целосен увид во завршната сметка за 2013 година,
посебно кога станува збор за приливот и одливот на финансиски средства од сопствени
извори во врска со Приходи од школарината, кои за 2013 година изнесуваат 67.199.553
денари. 1
Што се однесува до плати и надоместоци за вработените на Меѓународниот
Универзитет во Струга, тие расходи за 2013 година изнесуваат 6.715.783 денари (бруто). 2
Што се однесува до комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се
направени следните расходи за 2013 година во износ од 1.752.872 денари. 3

1Внесен

е финансискиот податок за приходи од школарината од почетокот на 2013 година
(01.јануари 2013 год) до крајот на 2013 година (31.Декември 2013 год). Податок за целокупниот
приход од школарината за 2014 година, ќе биде наведен во Извештајот на Ректорот за
академската 2014/2015 година, бидејќи академската година не се сопфаѓа со календарската
година
Внесен е финансискиот податок за плати и надоместоци од за вработените од почетокот на
2013 година (01.јануари 2013 год) до крајот на 2013 година (31.Декември 2013 год). За
целокупните податоци за плати и надоместоци за 2014 година, ќе биде наведено во Извештајот
на Ректорот за академската 2014/2015 година, бидејќи академската година не се сопфаѓа со
календарската година
2

Внесени се финансиските податоци за расходи од комунални услуги, греење, комуникација
и транспорт од почетокот на 2013 година (01.јануари 2013 год) до крајот на 2013 година
(31.Декември 2013 год). За целокупните расходи од комунални услуги, греење, комуникација и
3
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За купување на мебел, опрема, возила и машинерија за 2013 година се во износ од
1.141.815 денари.4

7. МЕЃУНАРОДНА УНИВЕРЗИТЕТСКА СОРАБОТКА
Меѓународниот Универзитет во Струга во врска со меѓународната соработка з а
п е р иодот за кој се пишува овој Извештај, продолжи со своите редовни активности,
истовремено со интензивирање на својата работа во неколку
сегменти,
придонесувајќи
на
тој
начин
за исполнување
на сеопфатните цели на
Универзитетот.
Во согласност со својата мисија, М У С ,ја продлабочи уште повеќе сегашната
институционална соработка, како со универзитетите во земјата, така со оние од
странство, како што е, размена на академскиот кадар и на студентите, учеството
во заеднички научно-истражувачки проекти, размена на образовни и наставни искуства
и други форми на соработка. Покрај оваа, имајќи ги предвид целите на
натамошна интернационализација на МУС, Канцеларијата за меѓународна соработка,
иницираше и нови соработки, кои резултираа со потпишување на договори за
соработка со универзитетите од неколку држави од регионот и светот.
Посебен акцент во текот на изминатата академска година, МУС им посвети и на
мобилноста, како еден од најзначајните трендови во европскиот образовен простор за
високото образование. Во текот на оваа година го стекнавме правото, преку
Еразмус (Erasmus University Charter) со кое на студентите и наставниот кадар на
МУС им се овозможува учеството во најголемата европска програма за мобилност,
ЕРАСМУС.

транспорт за 2016 година, ќе биде наведено во Извештајот на Ректорот за академската 2014/2015
година, бидејќи академската година не се сопфаѓа со календарската година
Внесени се финансиските податоци за расходи од купување на мебел, опрема, возила и
машинерија од почетокот на 2013 година (01.јануари 2013 год) до крајот на 2013 година,
бидејќи академската година не се сопфаѓа со календарската година.
4
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7.1 Нови договори за соработка со универзитети и институции од земјата,
регионот и Европската унија
Како една од главните задачи на Канцеларијата за надворешни односи е
воспоставувањето нови соработки со универзитетите од земјата, регионот и Европската
унија. Во таа насока, МУС ја прошири својата мрежа на соработка со
универзитети и институции со кои соработува на повеќе области. Со други зборови, во
текот на овој период, МУС потпиша договори за соработка со:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liepaja University,- Latvia 11.06.2014
Alfa University, Serbia – 13.06.2014
IBS International Business School Ljubljana, Slovenia – 17.09.2014
Adnan Menderes, Turkey – 15.11.2013
Selcuk University,Turkey – 20.02.2014
Tsenov Academy, Bulgaria – 11.06.2014

Интернационализација на МУС ќе продолжи и понатаму, нудејќи им на студентите и
вработените на МУС одлична можност за квалитетно учење.

7.2 МУС дел од ЕУА (Европска асоцијација на Универзитети)
МУС е официјално примен за полноправна членка на Европската Асоцијација на
Универзитети. ЕУА е најпрестижната асоцијација на универзитети во Европа, во која
членуваат 850 – најреномирани Европски универзитети, од кои поголемиот дел се наоѓаат
на листата 500-најдобри универзитети во светот. Ниту еден приватен универзитет од
Балканот до сега не успеал да стане дел од ЕУА, што е своевидна најголема потврда за
угледот кој МУС го има пред Европските институции и особено квалитетот на наставниот
прицес
и
научно-истражувачката
работа
на
МУС.
Најголемите придобивки од членството во ЕУА за нашите студенти се:
➢ Автоматското признавање на дипломите на МУС од страна на сите престижни
универзитети во Европа, а со тоа и можност за продолжување на студиите на истите;
➢ Студентска размена и престој на најреномираните Европски универзитети. Учество во
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работата на асоцијациите и униите на студенти на ниво на сите универзитети кои се дел
одЕУА.
➢ Посета на Институциите на ЕУ и можност за непосредно следење на нивната работа во
делот на високото образование. Директно влијание врз образовните политики кои ги
креираат Европскиот Парламент и Европската Комисија;
➢ Користење на огромните фондови за студентски стипендии кои ЕУ ги дава за
студентите на универзитетите членки на ЕУА, особено за земјите од Источна Европа;
➢ Реализирање на проекти во соработка со најистакнатите научни работници кои
работат на највисоко рангираните универзитети во Европа.
➢ Непосредно информирање околу најновите истражувачки резултати спроведени во
врвните истражувачки центри. Директен пристап до најреномираните публикации
објавени од најпознатите европски научници.
➢ Посета на летни школи, семинари, конференции, на најдобрите Европски
универзитети.
Чест ни е што МУС стана дел од Европа. Задоволство ни е што сме единствениот приватен
универзитет на Балканот, кој успеа да ги внесе своите студенти во ЕУ, кој успеа да ги
направи своите студенти дел од Европското семејство.

7.3 Програмите за мобилност ЕРАСМУС
ЕРАСМУС
Сакајќи да биде во чекор со најновите методи на наставата кои се имплементираат
од страна на европските универзитети, МУС веќе неколку години е дел од Програмата
за мобилност ЕРАСМУС на Европската комисија, чија цел е подобрување на
квалитетот, како и зголемување на волуменот на мобилноста кај студентите и кај
наставниот кадар низ цела Европа, со цел постигнување на бројот на размена од
најмалку 3 милиони студенти и професори досега.
За да го добие правото, да учествува во Програмата ЕРАСМУС, МУС, аплицираше и ја
доби Универзитетската повелба ЕРАСМУС (University Erasmus Charter), со број 271781EPP-1-2017-1-МК-EPPLA3, која важи до 2020 година.

7.4 Мобилност на студентите
СТУДЕНИТЕ НА МУС УЧЕСТВУВААТ ВО БИЛАТЕРАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА: ЗАШТИТА НА
ПРИРОДАТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ ВО СЛИВОТ НА ОХРИД И ПРЕСПА.
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На 14. октомври. 2013 година во Хотел Lyhnid, Поградец, студентите на МУС учествуваа во
билатералните конференција на тема: Заштита на природата и промоција на одржлив
развој во Охридско и Преспанската котлина. Оваа конференција беше организирана во
рамките на проектот "Зајакнување на образованието и обука на капацитетот на
природните ресурси во Охридско-Преспанскиот базен.
Меѓу почесните претставници на овој настан, како здруженија и организации од Либражд,
Корча, Подградец, Охрид и Струга, како и учество на Меѓународниот универзитет на
Струга, со група на студенти координирана од страна на М-р. Доријан Лека и М-р Нора
Малиќи,

7.5 Меѓународно Признавање на високообразовните квалификации
стекнати на МУС
На 25 мај 2013 година од страна на Министерството за Образование и Спорт на Р.Албанија
беше признавано дипломата на студенот Агрон Цери. Како и низ целиот период од
академската 2013/2014 година биле признаени повеќе квалификации од страна на истото
министерство односно другите министерства како Р.Србија, Р.Црна Гора итн.

7.6 Посета на надворешни делегации во МУС
Посета на општинската единица бр.1 ТИРАНА
На ден 21 ноември 2013 година, МУС ги пречека преставниците на Општинската Единица бр.1 на град
Тирана со се Градоначалникот на истата општина Г-дин Шпетим Цами кој истовремено е и предавач,
соработник и пријател на МУС.
Посетата беше пријателска кај што се потенцираше можноста за соработка помеѓу двете институции.
Присутните од Тирана ги посетија и просториите на МУС а истовремено се сретнаа со раководителите
на главните сектори на Универзитетот, како и студентите и професорите.
За време на средбата Генералниот Секретар на МУС М-р Гузимтар Рушани на отворањето посетата
имаше говор, а на Проф.Цами му беше доделено букет и честитки за својата работа.
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8. ЦЕНТАР ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА И KАРИЕРА
Центарот за студентски прашања и кариера е задолжен да ги подготвува
недипломираните и дипломираните студенти на Меѓународниот Универзитет во
Струга да бидат професионални, активни, добри проучувачи за развивање и
имплементацијана на нивните одлуки за кариерата. Водени од рефлектирана теорија и
практика, Центарот за студентски прашања и кариера им го олеснува на студентите
видикот во создавањето кариера, обезбедува човечки и финансиски извори за
експлорација
на
нивната
постдипломска кариера во постигнувањето на
професионалните цели на глобалниот пазар на слободната конкуренција.
Сакајќи да бидеме поприсутни пред студентите, поттикнувајќи тие да го посетат нашиот
центар, нашите активности имаа и висок медиумски одзив, правајќи хроники за
новинските агенции, веб-страниците, дневните весници, списанијата и за локалните и
национални телевизии.
Студентите на МУС секогаш во соодветно време беа информирани за објавувањето на
стипендиите или организарање на различни манифестации. За ова цел, за да
бидеме што поточни и попрецизни, електронски се претставени сите апликации
на Центарот, создавајќи скромна база на податоци на студентите
од сите
факултети
на МУС. Исто така, објавите/огласите физички се ставени на сите
универзитетски објекти, лично од персоналот на Центарот.
Центарот за студентски прашања и кариера ги информираше, во писмена,
електронска и телефонска форма, сите актуелни студенти, дипломираните
студенти и кадарот на Унивезитетот за слободните работни места и за конкурсите за
работна пракса.
Во текот на 2013/2014, Факултетот по информатичка технологија при МУС има склучено
договори со повеќе фирми во Република Македонија каде студентите би можеле да ја
реализираат праксата:
ProCredit Bank
NLB Tutunska Banka
Општина Струга
Јонгис Компјутери
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8.1 КОНТАКТИ/СРЕДБИ СО ЦЕНТРИ ОД ОВАА ПРИРОДА, РАЗЛИЧНИ ФОНДАЦИИ,
ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ:
Традиционалната церемонија доделување на награди од "науката и образованието"
од Оксфорд, Велика Британија
Во периодот од 16 до 19 декември 2013 година, во Оксфорд - Велика Британија, ќе се
организира традиционалната церемонија на доделување награди во рамките на самитот
на Оксфорд во сферата на науката и образованието.
Научници, истражувачи, бизнис лидери, владини претставници и многу други научници ќе
се соберат во овој настан и главните теми на разговорите ќе бидат: Нови трендови во
високото образование; Популаризација на современи методи и образовни програми;
Презентација на научните достигнувања и иновативен развој и проширување на
меѓународната соработка во научно-образовната сфера.
Меѓународниот универзитет на Струга се претстави со свој претставник, ректорот
Проф. Д-р.Башким Рама.
ПОСЕТА КАЈ МИНИСТЕРОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА НА Р.АЛБАНИЈА Г-дин ЛЕФТЕР КОКА
На 9-ти Декември 2013 година, претставници на Управниот одбор на Меѓународниот
универзитет во Струга, составен од Ректорот Проф Д-р Башким Рама, Претседател на
Управниот Одбор Проф.Д-р Армен Кадриу и Доц. Д-р Рамиз Мерко - професор на
Економскиот Факултет, остварија средба со Министерот за Животна Средина на
Република Албанија, г-дин Лефтер Кока.
На средбата се дискутираа теми во врска за можноста за заеднички проекти и програми,
со оглед на влез вознемирувачки теми за развојот и напредокот на животната средина.
Делегација на МУС му даде на министерот слика на Струга, во знак на сеќавање и
соработка.
МУС РЕАЛИЗИРА СО УСПЕХ ИМПРОВИЗИРАНО РОЧИШТЕ ПО ТУЖБА ЗА РАЗВОД.
Во просториите на Меѓународниот Универзитет во Струга на 17.12.2013 година во
вторник, во 13 часот, беше организирано импровизирано рочиште на кое студентите на
Факултетот за Правни Науки при МУС, импровизираа судница на која се расправаше по
Тужба за Развод.Импровизирано рочиште беше организирано од страна на М-р Нуртен
Кала, асистент на Факултетот за Правни Науки при МУС.
На ова импровизирано рочиште судиите, поротниците, странки и сведоци беа всушност
студенти на МУС, кои мошне успешно и одговорно ја извршија функцијата која им беше
доделена во судењето, по импровизираната судска, ангажирани студенти беа: Елвиса
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Мура, Раназан Јусуфи,Кимете Асани,Садете Бајрами, Кледис Фирај,Резарта Шаљири,
Ериселда Цура, Елена Бала,Далибор Лекочевиќ, Едисон Дочи и Ренард Мекши.
Настанот предизвика огромен интерес во јавноста, што се потврди со присуството на
огромен број на медиуми, претставници на јавните установи, и тоа пред се претставници
од судската власт, како и претставници на локалната самоуправа кои упатија силни
пофалби до МУС за организацијата на овој настан. Меѓу присутните гости беа
Претседателот на Основниот Суд во Струга - Г-дин Ади Усеину, судијата од Основниот Суд
во Струга - Г-дин Ирфет Бајрамоски, Претседателот на Основниот Суд во Дебар - Г-дин
Мерсим Марку и неговиот најблизок соработник, како и претставникот на Општина Струга
- Доц.Д-р Агим Нухију, универзитетски професор. Сите присутни гости дадоа највисоки
оценки за оддржаното импровизирано рочиште и го поддржаа МУС во напорите за
практикување на вакви настани, во функција на практично оспособување на идните судии,
правобранители, јавни обвинители и адвокати.

Еднодневна обука на тема
„ПРОПИСИТЕ ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ,
ПРЕДИЗВИК НА МОДЕРНОТО АДМИНИСТРАТИВНО И
ЕЛЕКТРОНСКО РАБОТЕЊЕ”

16 април 2014 година, 9.30-16.00 часот
Капитал Aкадемија, Скопје
Поради големиот интерес пројавен во врска со Законот за архивски материјал и
подзаконските акти кои произлегуваат од овој закон, Капитал Академија организира
семинар на тема: „Прописите за канцелариско и архивско работење, предизвик на
модерното административно и електронско работење”.
Новиот Закон за архивски материјал е резултат на согледувањата за современите потреби
од посоодветно нормативно регулирање на материјата во врска канцелариското
работење, заштитата, чувањето, користењето и обработката на архивскиот материјал.
Врз основа на Законот за архивски материјал произлегува и обврска за донесување на
нова Уредба за архивско и канцелариско работење со која се доуредуваат прашањата кои
се пропишани со Законот за архивски материјал.
Воедно, ќе се презентираат и предлог-Упатството за начинот и техниката на постапување
со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење;
Правилникот за кадровски, технички и просторни услови за работа на документарните
центри и Упатството за начинот на одбележување на документите со подолги рокови на
користење.
Целта на овој семинар е да се запознаат заинтересираните страни со новата современа
правна рамка за уредување на прашањата за канцелариското и архивското работење на
имателите на јавен и приватен архивски и документарен материјал.
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8.2 СТУДЕНТИТЕ НА МУС НА СЕЗОНСКА РАБОТА ВО САД
Неколку студенти од М У С , период од четири месеци ќе престојуваат на
сезонска работа во Соединетите Американски Држави, преку Програмата
“WORK & TRAVEL”.
8.3 СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ
Студентите на МУС како активни млади лица веќе неколку години по ред организираат
настани и актвности во врска со 9-ти Мај (Ден на Европа), и тоа различни спортски
активности преку Центарот за Спорт при МУС како што се:
Турнир во Мал Футбал
Турнир во Одбојка (машки и женски)
Турнир во Кошарка
Турнир во Шах
Турнир во Стрелање
Трчање - Маратон во трчање низ градот Струа (од центарот на Градот до МУС) итн.
Истовремено сите студенти активно се занимаваат со спортски активности преку
Центарот за Спорт при МУС, како што е балканскиот натпревар во кик-бокс организиран
во соработка со Меѓународниот универзитет во Струга и под раководство на инструкторот
Сотир Настоски кој исто така бил шампион во овој спорт и е инструктор и управува со
Центарот за Спорт во рамките на Меѓународниот универзитет на Струга.
8.4 СВЕЧЕНО ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДИПЛОМИ НА 6-ТА ГЕНЕРАЦИЈА НА ДИПЛОМЦИ
На 02.10.2014, четврток, во Центарот за Култура во Струга, Меѓународниот Универзитет во
Струга организираше свеченост по повод доделувањето на дипломи на шестата
генерацијастуденти–2011/2014.
Со овој важен чин, МУС уште еднаш покажа дека во текот на годините оствари огромен
напредок во унапредувањето на соработката и партнерството со други образовни
институции, кои придонесоа за зголемување на квалитетот на образованието и помогнаа
студентите успешно да ги завршат своите студии.
Церемонијата на шесттата генерација дипломци, беше водена од страна на
поранешниот студент на генерација при Факултетот за Правни Науки - Доријан Лека, коj
започна со многу ентузијазам и еуфорија пренесена до сите присутни, особено кај
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апсолвентите и нивните семејства, кои се горди на овој ден - денот кога го крунисаа
своето тригодишно образование.
На церемонијата посебно место им се посвети на студентите кои покажаа посебен
успех и залагање во текот на студиите. Тие добија признание од Меѓународниот
Универзитет во Струга, кој се заложи за нивно ангажирање од страна на академскиот
кадар на МУС.
Цермонијата традиционално заврши со читање на студентска заклетва, едногласно
од страна на дипломците и фрлање на капите, со што уште една генерација студенти на
МУС вети дека ќе биде одличен амбасадор на МУС и дека ќе придонесе и ќе и служи на
заедницата, за развојот на образуванието и благосостојбата на општеството во целина,
врз основа на знаење, искуство и вештини стекнати во текот на нивните студии.
Образованието е единствената светлина, тој е катализатор на амбициите и соништата на
младите. Патот на успехот е долг, но во согласност со принципите на достоинство и
посветеност, секој чекор кон иднината и кариера се побезбедни.

9. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
Мисијата на Меѓународниот Универзитет во Струга, како приватна
високообразовна институција во Р. Македонија, е да создава квалитетно знаење,
најосновниот двигател во рамките на функционирањето на современото
општество. Својата мисија Универзитетот континуирано ја реализира преку својата
зацртана стратегија.
Наставно–образовната, научната и апликативната дејност на Универзитетот се
остварува на 4 (четири) факултети, како и на дисперзираните студи и во
Гостивар.
Во состав на Универзитетот работи и Институтот за Економски Развој и Еколошки
Менаџмент, како и Институтот за Европјанистика и Меѓународна Политика.
Нашата визија е постојан и сигурен напредок, а во тој контекст, се прават напори за
воспоставување нов управувачки и организационен систем, кој во наредниот период
треба се доградува и усовршува, со цел постигнување европски стандарди во
наставно-образовниот процес.
Академскиот и административниот кадар на Меѓународниот Универзитет во Струга
е силно посветен на остварување на својата приоритетна цел, а тоа е вбројување на
Меѓународниот Универзитет во Струга во групата на врвни високообразовни институции
во Југоисточна Европа. Меѓународниот Универзитет во Струга негува пријателски односи
со студентите, преку интегрирање во една целина на системите на предавање,
менторство и научно истражување.
Меѓународниот Универзитет во Струга е целосно посветен на едукацијата на
своите студенти, како во делот на додипломските, така и во делот на последипломските
студии. МУС е модерна образовна институција која е оплеменета со интелектуална и
културна разновидност, чија главна цел е помагање на регионалниот развој. МУС е место
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во кое секој студент може да ги реализира своите желби и амбиции за напредок и
усовршување.
Меѓународниот Универзитет во Струга се стреми на своите дипломирани студенти
да им обезбеди солидна база на знаење, работни навики и вештини, со чија помош ќе
успеат да постигнат не само свое лично усовршување, туку и унапредување на оштеството
во кое живеат и работат.

ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА
Негувајќи ја традицијата организирано и свечено да ги пречекува новите студенти,
Меѓународниот Универзитет во Струга и оваа година на 06 Октмври во Амфитетарот на МУС го
одржа првиот академски час со новозапишаната генерација студенти 2014/15 година.

Ректор на МУС
Проф.Д-р Александер Биберај
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