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ВОВЕД
Извештајот на ректорот за работата на Меѓународниот Универзитет во Струга (МУС), за периодот
од 1 октомври 2014 до 30 септември 2015 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, 41/2014, 116/2014, 130/2014,
10/2015, 20/2015, 98/2015, 145/2015 и 154/2015) 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 Универзитетот, во Извештајот се опфатени основните елементи од неговото работење.

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.
4

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 2014 до 30 септември 2015 година, во рамките на работата на
органите на Универзитетот, одржани се 8 седници на Ректорската управа, односно 3
седници помалку отколку во претходниот извештаен период, 7 седници на
Универзитетскиот сенат, односно 2 седници 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.
Така, во 2015 година повеќето правилници и акти што се донесени произлегуваат
согласно Законот за Заштита на личните податоци (Службен Весник на Република
Македонија број 07/05, 103/08, 124/10 и 135/11). Така што се донесени следниве акти:
1. Врз основа на Законот за заштита на личните податоци, член 10, став 2, ал.1
од Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и
заштита на обработката на личните податоци, донесен од Меѓународниот Универзитет
во Струга - во понатамошниот текст – Контролор, на седницата на Управниот Одбор
одржана на ден 17.04.2015 година, донесе План за содзавање систем на технички и
организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните
податоци.
2. Врз основа на член 26 -а од Законот за заштита на лични податоци (Службен
Весник на Република Македонија бр.08/2005, 103/2008, 124/2010 и 135/2010),
Претседателот на Управниот Одбор на Меѓународниот Универзитет во Струга донесе
Решение За определување на Офицер за заштита на лични податоци.
3. Врз основа на член 34 од Законот за заштита на личните податоци (Службен
Весник на Република Македонијаброј 07/05, 103/08, 124/10 и 135/11), а во врска со
член 10 од Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување на
тајност и заштита на обработката на личните податоци (Службен Весник на Република
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Македонија број 38/09, Управниот Одбор на Меѓународниот Универзитет во Струга на
Седницата оддржана на ден 17.04.2015 година, донесе Упатство за начинот на водење
на евиденција на личните податоци кои се даде на користење на корисник од страна
на МУС.
4. Врз основа на член 25 од Законот за заштита на личните податоци („Службен
весник на Република Македонија“бр. 7/05, 103/08, 124/10 и 135/11), Управниот Одбор
на Меѓународниот Универзитет во Струга на седницата одржана на 17.04.2015 година
донесе Упатство за начинот на водење евиденција за лица овластени за вршење на
обработка на лични податоци и за пренесување на медиуми надвор од работните
простории на Меѓународниот Универзитет во Струга.
5. Врз основа на член 14 од Законот за заштита на лични податоци (Слжбен
Весник на Република Македонија) бр. 7/05, 103/08, 124/10 и 135/11), Претседателот на
Управен Одбор на Меѓнародниот Универзитет во Струга ја пропишува Процедурата за
право на пристап и исправка на личните подароци на субјектите на личните податоци.
6. Врз основа на член 9-а, 9-б и 9-в од Законот за заштита на личните податоци
(Службен весник на Р. Македонија бр.7/05, 103/08, 124/10, 135/11 и 43/14) и
одредбите од Правилникот за содржината и формата на актот за начинот на вршење
на видео надзор (Службен весник на Р. Македонија бр. 158/10), Управниот Одбор на
Меѓународниот Универзитет во Струга на состанокот одржан на 17.04.2015 година, го
усвои Правилникот за начинот на вршење на видео надзор во Меѓународниот
Универзитет во Струга.
7. Врз основа на член 27 од Законот за заштита на личните податоци („Службен
весник на Република Македонија” бр. 7/05 и 103/08, 124/10 и 135/11), Меѓународниот
Универзитет во Струга во понатамошниот текст – Контролор, на состанокот на
Управниот Одбор на МУС, на седницата одржана на 17.04.2015 година, донесе
Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита
на обработка на личните податоци.
8. Врз основа на Законот за заштита на личните податоци и член 10, став 2, ал. 5
од Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и
заштита на обработката на личните податоци, донесен од Директорот на дирекцијата
за заштита на личните податоци, Меѓународниот Универзитет во Струга во
понатамошниот текст – Контролор, на седницата на Управниот Одбор на МУС,
одржана на ден 17.04.2015 година донесе Правилник за начинот на правење на
сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните
лични податоци.
9. Врз основа на Законот за заштита на личните податоци и член 10, став 2, ал. 3
од Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и
заштита на обработката на личните податоци, донесен од Директорот на дирекцијата
за заштита на личните податоци, Меѓународниот Универзитет во Струга во
понатамошниот текст – Контролор, на седницата на Управниот Одбор одржана на ден
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17.04.2015 година, донесе
Правилник за определување на обврските и
одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица
при користење на документите и информатичко комуникациската опрема.
10. Врз основа на Законот за заштита на личните податоци и член 10, став 2, ал.4
од Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и
заштита на обработката на личните податоци, донесен од страна на Директорот на
дирекцијата за заштита на личните податоци, Меѓународниот Универзитет во Струга во
понатамошниот текст – Контролор, на седницата на Управниот Одбор, одржана на
17.04.2015 година, донесе Правилник за пријавување, реакција и санирање на
инциденти.
11. Врз основа на Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на
Република Македонија“ бр.7/05, 103/08 и 124/10), а во врска со член 10 став (2)
алинеја 6 од Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување
тајност и заштита на обработката на личните податоци, Меѓународниот Универзитет во
Струга во понатамошниот текст – Контролор, на седницата на Управниот Одбор на
МУС, одржана на ден 17.04.2015 година, донесе Правилник за начинот на уништување
на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот.
Со оглед на тоа дека се работи за акти кои регулираат значајни прашања од дејноста
на Универзитетот, вложувани се посебни напори на нивното донесување да претходи расправа и
изјаснување на единиците.
Покрај тоа, во академската 2014-2015 година не е спроведено ниту една постапка за избор на
редовен професор на Универзитетот или за предвремен избор во звања.
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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 2014/15 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 2014/2015 согласно конкурсот беше следниот:
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На додиплоските студии во Факултетот за економски науки при Меѓународниот
Универзитет во Струга, во академската 2014/15 година студираат:
Во прва година се запишаа вкупно 124 студенти, од кои на Факултетот за економски науки,
на насоката Маркетинг и Финасиски Менаџмент 95 студенти.
На Постдипломските студии на Факултетот за економски науки при
Меѓународниот Универзитет во Струга, во академската 2014/15 година студираат вкупно
36 студенти:
На Факултетот за правни науки во учебната 2014/2015 година, во прва година се запишаа
вкупно 431 студенти, во втора година продолжија 123 студенти, во трета година
продолжија 23 студенти
Запишани студенти на Докторски студии на Факултет за Правни за академската
година 2014/2015- 12 кандидати.
Во академската 2014/2015 година на Факултетот за политички науки во прва
година се запишани 11 студенти.
Во академската 2014/2015 година на Факултетот за политички науки на вториот
циклус во прва година се запишани 8 студенти.
Запишани студенти Докторски студии на Факултет за Политички за академската
година 2014/2015 -12 кандидати,
На додипломски студии во академската 2014/2015 на Факултетот за Информатичка
Технологија при Меѓународниот Универзитет во Струга - Р. Македонија, се запиша
вкупно 81 студент

9

2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДИСПЕРЗИРАНИТЕ СТУДИИ
Меѓународниот Универзитет во Струга и во академската 2014/2015 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 2014/15 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
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 2014/15.
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;
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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 2014/2015 година во Конкурсот за
запишување студенти на прв , втор и трет циклус на студии во студиските програми на МУС за
академската 2015/16 година беше предвидено следниов начон на трансфер на студенти:
На Меѓународниот Универзитет во Струга во академската 2015/2016 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:
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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.

2.2 Организирање и реализација на разни средби:
2.3 Политика на подобрување на условите за студентите
(Студенти, квалитет на студирање и студентски стандард)
Во контекст на подобрувањето на условите за студентите продолжено е 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;
б. Објавување разни конкурси за стипендии;
в. Ослободување или олеснување од плаќање 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.
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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.

2.6 Издавачка дејност
Ректорската Управа за академската 2014/2015 година нема донесено ниту една одлука за
издавање на учебник.
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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"
Научно-истражувачката дејност на Меѓународниот Универзитет во Струга се
одбележува со неколку активности, како што е организирањето на втората научна
конференција "Scientific Challenges for Sustainable Development" каде беа поканети
истражувачите од областа на економските, правните и политичките науки,
информатичката технологија, како и екологија да земат учество на конференцијата, која
се одржуваше во Струга, на 25 Aприл 2015.
Конференцијата се организираше во тесна соработка меѓу единиците во рамките на
МУС. Активностите на конференцијата се одвиваа од 25 април 2015 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:
ALBANIA VERSUS THE EU INTERNAL MARKET ACCESSION ON BEHALF OF ITS SOCIAL MODEL WELFARE
APPROXIMATION OF AGRICULTURAL POLICIES OF KOSOVO WİTH THOSE OF THE EU
KORRUPSIONI DHE ZHVILLIMI EKONOMIK: RASTI I KOSOVES
TITLE: THE DETERMINANTS OF DEPOSITS IN THE ALBANIAN BANKING SYSTEM DURING 2007 – 2014
EKOTURIZMI DHE ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM TURISTIK
PAGESA ME MARRËVESHJE SI ZGJIDHJE E PROBLEMIT TE BORXHIT TATIMOR
RIKONCEPTIMI I PRODHIMIT ARTIZANAL, FROM GJIROKASTRA – MADE IN GJIROKASTRA
SFIDAT E LIDERSHIPIT FEMËROR NË ORGANIZATAT SHQIPTARE TË BIZNESIT
THE USE OF SPECIAL TECHNICAL EQUIPMENT ACCORDING PROFILING TERMINALS TO INCREASE THE
PERFORMANCE OF OPERATIONS IN THE SEAPORT OF DURRES
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IMPACT OF NATURAL RESOURCES IN SOCIAL WELFARE
INNOVATION IN DIRECTION OF MAINTENANCE OF COMPANY’S COMPETITIVENESS
KOMUNIKIMI NË ORGANIZATA – LËVIZËSHMËRIA E INFORMATAVE
LEADERSHIP AND TRANSITION
MARKETING INFORMATION SYSTEM OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN KOSOVO - SISTEMI
INFORMATIK I MARKETINGUT NË NVM TË KOSOVËS
OPERATIONAL RISK MODELLING AND ITS IMPLICATIONS FOR EMERGING MARKETS BANKS
OPPORTUNITIES AND THREATS OF FINANCIAL GLOBALIZATION
POVERTY IN ALBANIA AND POLICIES OF EMPLOYMENT ENCOURAGEMENT AS AN ALTERNATIVE TO
REDUCE UNEMPLOYMENT AND POVERTY
DISA ASPEKTE MBI MBROJTJEN E KONSUMATORIT NË SIGURIME
ВЛИЈАНИЕТО НА ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВРЗ СТРАНСКИТЕ
ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ
PAPUNËSIA , PROBLEM KONSTANT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË
APLIKIMI I SISTEMEVE TË DISTRIBUARA NË BIZNESIN ELEKTRONIK NËN FUNKSIONIMIN E
ARKITEKTURËS KLIENT-SERVER
EDWARD GREY DHE QËNDRIMI I TIJ NDAJ SHQIPËRISË
GJEOPOLITIKA GLOBALE, LINDJA E MESME DHE BALLKANI
SUMMARY JUDGEMENT AS AN ALTERNATIVE OF A SPECIAL TRIAL GJYKIMI I SHKURTUAR SI
ALTERNATIVË E NJË GJYKIMI TË POSAÇËM
ALBANIA AND ITS CHALLENGES TO EUROPEAN INTEGRATION
KOSOVA NË RAPORT ME SHTETET E TJERA NË MARRËDHËNJET NDËRKOMBËTARE, LOBIMI DHE
BOJKOTIMI NË PROCESIN INTEGRUES
KOSOVO IN THE INTEGRATION POLITICS OF THE EU
LEGAL ASPECTS FOR PRINCIPLE OF EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION – THE CASE OF MACEDONIA
429 MENAXHIMI I PROKURIMEVE ME VLERA TE MESME PUNË NË REPUBLIKËN E KOSOVËS, SIPAS
LIGJIT 04/L-042
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PËRDORIMI I GJUHËS SË PALËVE NË PROCEDUR DHE SHKRESAT E GJYKATËS
BASHKIMI EUROPIAN DHE DILEMAT E PAZGJIDHURA BALLKANIKE
VEPRIMTARIA KËRKIMORE AUSTRO-HUNGAREZE NE SHQIPËRI 1900-1918.
“ZHVILLIMI DHE MBROTJA E LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË NJERIUT”
INTERESAT E MËSIMDHËNËSVE PËR RIKUALIFIKIM NË PROGRAMIN E AKM
KOMUNIKIMI TELEMATIK NË DIDAKTIKËN E GJUHËVE TË HUAJA
REGIONAL VET SCHOOL IN DIBRA DISTRICT NEW GENERATIONS OF VET STUDENTS REQUIRE NEW
“EDUCATIONAL TECHNOLOGIES” TO APPROACH LABOUR MARKET. ACTIVE TEACHING AND LEARNING
ADAPTING LATEST DEVELOPMENTS ON LABOUR MARKET
VLERAT DHE STILET E PREFERUARA TË JETESËS TE INDIVID TË GRUPMOSHAVE TË NDRYSHME VALUES
AND LIVING STYLES PREFERED BY PEOPLE OF DIFFERENT AGES
VOUCHER SYSTEM OF SUBSIDIZED COUNSELING IN FUNCTION OF COMPETITIVE ADVANTAGE OF
SMALL BUSINESS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
BETIMI PARA LIGJIT SI BETIMI I HIPOKRATIT? ROLI I PROFESIONIT TË JURISTIT NË SHOQËRINË
MODERNE.
GREVA SI E DREJTË JURIDIKE TË PUNTORVE
ROLI I PLANIFIKIMIT NË EKONOMINË E TREGUT
PAZOTËSIA E VEPRIMIT SI SHKAK PËR NULSHMËRINË E KONTRATAVE NË TË DREJTËN KONTRAKTORE
TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
ALBANIA VERSUS THE EU INTERNAL MARKET ACCESSION ON BEHALF OF ITS SOCIAL MODEL WELFARE
MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE - SISTEMI I VLERËSIMIT TË PERFORMACËS
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3.2 Меѓународно научно списание "The Heritage"
Меѓународниот Универзитет и во академската 2014/2015 година, продолжи со
објавување на научните трудови од стотици автори од Македонија и регионот, преку
наулното списание "The Heritage".
Во периодот 2014/2015 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 периодичното списание и тоа броевите 11, 12 и 13.

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
десетици наставници и соработници во редовен и договорен работен однос и тоа:
НАСТАВНИЦИ - Факултет за Правни Науки
Реде
н бр.

Име и презиме

1. 1Луан Хајдарага
.

Предмет

Социологија
Право

Научно звање

на Проф Д-р
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2. 2Насер Адеми,
.
Беким Кадриу
i.
Арменд Кадриу
Билјана Цигловска

Основи на Право

Проф. Д-р
Проф.Д-р

Основи
Економија

на Проф Д-р
Проф.Д-р

3. 4Арјета Кадриу
.

Англиски јазик

Лектор

4. 5Игли Тафај
.

Информатика

Доц .Д-р

5. 6Еди Ќела
.

Македонски Јазик

Докторант

6. 7Мерсим Максути
.
Агим Нухиу

Уставно Право

Проф. Д-р

7. 8Башким Рама
.
Мухамед Јусуфи

Историја на правото Проф. Д-р
и државата
Доц. д-р

8. 9Мерсим Максути
.
Сејфула Османи

Административно
Право

9. 1Сејфула Османи
0
.Марко Бело

Меѓународно Јавно Проф..д-р
право

10. 1Али Муслиу
1

Трудово право со Доц.Д-р
меѓународно право

Проф. Д-р
Проф. Д-р
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.
11. 9Насер Адеми
.

Казнено Право

Проф .Д-р

12. Марко Бело

Право на ЕУ

Проф.Д-р

13. Сејфула Османи

Споредбено Право

Проф Д-р

14. Сејфула Османи

Граѓанско Право

Проф. Д-р

Али Муслиу

Доц. Д-р

15. Луан Хајдарага

Политички Системи

Проф Д-р

16. Кадри Бицај

Криминологија

Проф. Д-р

17. Марко Бело

Меѓународни
Односи

Проф. Д-р

18. Гзим Селими

Трговско право

Проф. Д-р

19. Шпетим Цами

Правно пишување

Доц. Д-Р

20. Беким Кадриу

Семејно и наследно Проф Д-р
право

Шпетим Цами

Доц. д-р
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21. Агим Нухиу

Облигационо Право

22. Сејфула Османи

Запишување
правата
недвижностите

Аце Бакиевски

Доц Д-р

на Проф Д-р
на
Доц Д-р

СОРАБОТНИЦИ- Факултет за Правни Науки
1. 1М-р Гузимтар Рушани
.

Основи на Право

Асистент

2. 2М-р Дритон Харуни
.
М-р Нора Малиќи

Споредбено право

Асистент

3. 3М-р Јетон Шаќири
.
Семра Бујари

Основи
економија

4. 4М-р Рудина Каја
.
М-Р Сенада Лачка

Меѓународно
односи

Асистент

5. 5М-р Сенада Лачка
.
М-р Нора Малиќи

Уставно право

Асистент

Политички системи

Асистент

на Асистент
Асистент

М-р Дритон Харуни
6. 6М-р Еди Кела
.
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7. 7М-р Нуртен Кала
.
М-р Рудина Каја

Меѓународно
приватно право

8. М-р Нуртен Кала

Социологија
Право

на Асистент

9. М-р Беким Адили

Право на УЕ

Асистент

Асистент
Асистент

М-р Сенада Лачка

Реден Име и презиме
бр.

Предмет

Научно
звање

Институција од која
доаѓа

1.

Мерсим Максути

Уставно Право

Проф. Д-р

Државен
Универзитет- Тетово

2.

Анастас Анџели

Основи
економија

на Проф. Д-р

Медитерански
Универзитет
Албанија

во

3.

Али Муслиу

Трудово Право Доц. Д-р
со Меѓународно
Право

Државен
Универзитет- Тетово

4.

Луан Хајдарага

Социологија на Проф. Д-р
Правото

Државен
Универзитет- Тирана

5

М-р Емин Хусеини

Криминалистика Асистент

Државен
Универзитет- Тетово

6.

Доц. Д-р Агим Нухиу

Споредбено
Право

Доц. Д-р

Државен
Универзитет- Тетово
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СОРАБОТНИЦИ
7.

М-р Лизана Зиба

8.

М-р
Сулејмани

9.

М-р Еди Ќела

10.

М-р
Демири

Информатика

Ерсин Криминологија

Политички
системи

Шемсије Основи
Право

Асистент

О.У
„Братство
Единство“- Охрид

Асистент

МУС

Асистент

МУС

на Асистент

Средно
Гостивар

Училиште-

НАСТАВНИЦИ- Факултет за Политички Науки
Реден Име и презиме
бр.

Предмет

Научно
звање

Институција од
која доаѓа

1.

Д-р Бетим Чичо

Информатика

Проф. Д-р

МУС – Правен
факултет

2.

Д-р Насер Адеми

Вовед во Правото

Доц. Д-р

МУС – Правен
факултет

3.

Д-р Анастас Анѓели

Основи
Економија

4.

Д-р Пјетар Хидри

Трговско Право

на Проф. Д-р

Проф. Д-р

МУС
Економски
факултет

–

МУС – Правен
факултет
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5.

Д-р Мерсим Максути Уставно Право

Проф. Д-р

Државен
УниверзитетТетово

СОРАБОТНИЦИ- Факултет за Политички Науки
1.

Лизана Зиба

Информатика

Пом. Асс

О.У „Братство
Единство“Охрид

2.

Абидин Трена

Административно
право

Пом.асс

МУС – Правен
факултет

3.

Шемсије Демири

Граѓанско Право

Пом.асс

МУС – Правен
факултет

4.

Сафет Асани

Уставно Право

Пом.асс

МУС – Правен
факултет

Наставници- Факултет за Економски Науки
Проф.Д-р Армен Кадриу
Проф.Д-р Анастас Аџели
Проф.Д-р Ферит Бала
Проф.Д-р Димче Крстиноски
Проф.Д-р Билјана Цигловска
Доц.Д-р Гзим Селими
Проф.Д-р Алкета Ванџели
Проф.Д-р Бетим Чичо
Проф.Д-р Башким Никола
Проф.Д-р Александер Биберај
Проф.Д-р Еленица Софијанова
Проф.Д-р Илија Кристо
Проф.Д-р Евис Куши
Проф.Д-р Леунтиев Куши
Проф.Д-р Љупчо Наумоски
Проф.Д-р Илирјан Малолари
Доц.Д-р Флорида Вељаноска
Доц.Д-р Ружди Матоши
Проф.Д-р Неки Фрашери
Доц.Д-р Ваит Ајро
Доц.Д-р Ширет Елези
Проф.Д-р Вања Мургоска
Проф.Д-р Гудар Беќирај
Лектор.Ајша Салкоска
М-р Еди Ќела
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Асистенти - Факултет за Економски Науки
М-р Јетон Шаќири
М-р Армир Шаќири
М-р Мајлинда Аџиу
М-р Гентијан Асани
М-р Шериф Мифтари

М-р Назмије Мерко
М-р Блерти Даути
М-р Маринела Шкурта
М-р Елмедина Шуајиби
Семра Бујари

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.

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
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интерен интранет односно можност за комуникација преку e-mail преку адресата
mail.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.

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 2015 година,
посебно кога станува збор за приливот и одливот на финансиски средства од сопствени
извори во врска со Приходи од школарината, кои за 2014 година изнесуваат 60.432.492
денари. 1

1Внесен

е финансискиот податок за приходи од школарината од почетокот на 2014 година
(01.јануари 2014 год) до крајот на 2014 година (31.Декември 2014 год). Податок за целокупниот
приход од школарината за 2015 година, ќе биде наведен во Извештајот на Ректорот за
академската 2015/2016 година, бидејќи академската година не се сопфаѓа со календарската
година
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Што се однесува до плати и надоместоци за вработените на Меѓународниот
Универзитет во Струга, тие расходи за 2014 година изнесуваат 7.397.590 денари (бруто). 2
Што се однесува до комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се
направени следните расходи за 2014 година во износ од 2.128.574 денари. 3
За купување на мебел, опрема, возила и машинерија за 2014 година се во износ од
1.036.866 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

Внесен е финансискиот податок за плати и надоместоци од за вработените од почетокот на
2014 година (01.јануари 2014 год) до крајот на 2014 година (31.Декември 2014 год). За
целокупните податоци за плати и надоместоци за 2016 година, ќе биде наведено во Извештајот
на Ректорот за академската 2015/2016 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 2014 година (01.јануари 2014 год) до крајот на 2014 година
(31.Декември 2014 год). За целокупните расходи од комунални услуги, греење, комуникација и
транспорт за 2015 година, ќе биде наведено во Извештајот на Ректорот за академската 2015/2016
година, бидејќи академската година не се сопфаѓа со календарската година
3

Внесени се финансиските податоци за расходи од купување на мебел, опрема, возила и
машинерија од почетокот на 2014 година (01.јануари 2014 год) до крајот на 2014 година,
бидејќи академската година не се сопфаѓа со календарската година.
4
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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.

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.

Selcuk University,Turkey – 20.02.2014
New Bulgarian University, Bulgaria – 04.11.2014
South-West University “Neofit Rilski”, Bulgaria, 09.02.2015
University of Szeged, Hungary – 26.02.2015
University of Florence, Italy – 28.05.2015
University of Stirling, United Kingdom – 21.07.2015

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
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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
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.
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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



Меѓународниот Универзитет во Струга учествуваше со студенти на “International
Partners Week“ кој во организација на Istanbul Aydın University Erasmus+ Office која
се одржи во периодот од 04 Мај 2015 до 8 Мај 2015 година. На средбата
присуствуваа сите универзитети членки на ЕУРАС - Унијата на универзитети, како и
сите универзитети кои планираат да станат дел од ЕУРАС. Основната цел на оваа
средба беше поконкретно да бидат дефинирани можностите за остварување на
студентска размена помеѓу студентите на универзитетите членки на ЕУРАС, со што
ќе се отворат многу нови можности за нашите студенти за студентски престој на
универзитети во Европа, Азија и Средниот Исток.



Патување на студените во Јозгат-Турција од 09 мај до 16 мај 2016 година, на Youth
Exchange на тема "Dont be obese, be active".
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7.5 Меѓународно Признавање на високообразовните квалификации
стекнати на МУС

МАСТЕР ДИПЛОМИТЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО СТРУГА ПРИЗНАЕНИ
ВО ЦРНА ГОРА
Дипломата за завршени последипломски студии издадена од Меѓународниот
Универзитет во Струга е призната од Министерството за образование на Република
Црна Гора. Имено, студентот Агон Дураку кој заврши последипломски студии на
Меѓународниот Универзитет во Струга поднесе барање за признавање на
дипломата издадена од МУС, при што без никакви проблеми истата е
нострифицирана од страна на надлежното министерство на таа земја. Црна Гора е
уште една во низата на земји во кои без никаков проблем се нострифицираат
дипломите издадени од страна на Меѓународниот Универзитет во Струга на сите
циклуси на студии.

7.6 Посета на надворешни делегации во МУС


Меѓународниот Универзитет во Струга имаше чест и задоволство да реализира
формален состанок со министерот за образование и наука на Република
Македонија, г-дин Абдулаќим Адеми, кој беше поздравен од страна на ректорот на
Меѓународниот Универзитет во Струга Проф.Д-р Александер Биберај, членовите на
Управниот одбор, на чело со Проф.Д-р Армен Кадриу, почитувани професори од
Македонија, како Проф. Д-р Сајфула Осман- декан на Факултетот за правни науки,
Доц. Д-р Мухамед Јусуфи- декан на Факултетот за политички науки, Проф. Д-р
Билјана Цигловска-декан на Факултетот за економски науки, дел од
најеминентните професори од Р.Албанија: Проф. Д-р Луан Хајдарага, Проф. Др.Марко Бело, Проф. Д-р Башким Рама, Д-р Шпетим Цами како и други професори
како и административниот кадар на Универзитетот. Министерот Адеми изрази
особено задоволство за неговото присуство на МУС, со фактот дека нашиот
универзитет има направено посебен придонес за развојот на високото
образование во Република Македонија кој работи во согласност со Законот за
високото образование и е квалитетна привата високообразовна институција која
произведува конкурентни лица на пазарот на трудот. Министерот Адеми им посака
успешна академска година на сите сегашни и идни студенти на МУС и изрази
уверување дека МУС ќе го зголеми квалитетот и лојалноста кон високото
образование и дека ќе направи максимални напори за приватните универзитети
да не се дозволи диференцијација помеѓу студентите од приватни и државните
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институтции и да им се обезбедат еднакви услови на студирање. Меѓу другото, се
разговараше и за правните празнини во Законот за високото образование, за
прашања во врска со системот за плагијат, за соработка што нашиот универзитет ја
има спроведено со странски универзитети кои се вклучени во Топ 500
универзитети според Шангајската листа вклучувајќи го и Универзитетот во Сегед,
Универзитетот во Фиренца и Универзитетот во Стирлинг. Ректорот се заблагодари
на министерот со порака за повторна посета на МУС. Министерот Адеми на
Меѓународниот Универзитет во Струга му се заблагодари за гостопримството и
неговата заложба за подобрување квалитетот на високото образование во РМ.

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 2014/2015, МУС има склучено договори со повеќе фирми во Република
Македонија каде студентите би можеле да ја реализираат праксата:
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ProCredit Bank
NLB Tutunska Banka
Општина Струга
Јонгис Компјутери

Охридска Банка
Уни Банка
ТТК Банка
Алфа Банка

8.1 КОНТАКТИ/СРЕДБИ СО ЦЕНТРИ ОД ОВАА ПРИРОДА, РАЗЛИЧНИ
ФОНДАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ:


Практична настава во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување



Хуманитарна акција „Подари и ти“ организирана од страна на студентите од МУС
со цел да им се помогне на болните и изнемоштени лица.



АМБАСАДАТА НА САД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДОДЕЛИ БЛАГОДАРНИЦА ЗА
МАЃУНАРОДНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО СТРУГА



Соработката помеѓу МУС и Амбасадата на САД во Република Македонија од
секогаш била на највисоко ниво. Во таа смисла, во изминатиот временски период
Меѓународниот Универзитет во Струга, во соработка со Амбасадата на САД во
Република Македонија, учествуваше во успешна реализација на голем број на
проекти, чија основна цел беше унапредување на севкупниот развој на Република
Македонија, вклучително и развојот на образованието, економијата и слично. Како
резултат на ваквата соработка, Амбасадата на САД во Република Македонија
додели благодарница за Меѓународниот Универзитет во Струга, како потврда за
севкупниот придонес и поддршка кој МУС ја даваше за проектите кои се
реализираа под покровителство на Амбасадата на САД, во изминатиот период.
Оваа благодарница е од особено значење за нашиот универзитет и истата ќе биде
дополнителен стимулт за наше понатамошно уште попосветено учество во проекти
кои се во
функција на подобрување на состојбите во нашата држава и во
регионот.



ПОРАКА ДО СТУДЕНТИТЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО СТРУГА ОД ПРОФ.
Д-Р JOSEPH MIFSUD – ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЛОНДОСКАТА ДИПЛОМАТСКА АКАДЕМИЈА
Почитувани студенти на Меѓународниот Универзитет во Струга,
Ви ја испраќам оваа порака со цел да го искажам моето огромно задоволство од
потпишувањето на Договорот за соработка и двојни дипломи помеѓу МУС,
Универзитетот од Стерлинг и Лондонската Дипломатска Академија. Најпрво би
сакал да го изразам моето лично воодушевување од Вашиот универзитет. Имено,
пред извесно време како Претседател на Лондонската Дипломатска Академија, но
и како професор, ја имав таа привилегија да го посетам Меѓународниот
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Универзитет во Струга. Она што таму го видов, едноставно ме воодушеви. Пред
доаѓањето на Вашиот универзитет имав посетено голем број на други
универзитети низ целиот свет, и после секоја посета се зацврстуваше моето
мислење дека положбата на нашиот универзитет - Универзитет од Стерлинг е
импресивна и најдобра во светот. Меѓутоа, откако дојдов на МУС едноставно бев
фасциниран од неверојатната глетка, и веднаш знаев дека овој универзитет има
огромен потенцијал и можности, и е сериозна конкуренција на нашиот
универзитет во однос на местоположбата и убавината на комплексот. Средбите со
академскиот кадар само ми го зацврстија позитивниот впечаток од МУС, бидејќи и
практично се уверив дека на овој универзитет предаваат најдобрите професори од
Југозападна Европа.
Фасциниран од посетата на МУС, по враќањето во Лондон започнав интензивни
преговори со Ректорот, Претседателот на МУС, како и со одделението за
меѓународна соработка, со цел формализирање на соработката која беше
договорена уште за време на мојот престој во Струга. Денес сум неизмерно среќен
што нашата визија за заедничка соработка е формализирана, и што можеме со
гордост да го покажаме Договорот за двојни дипломи и широка билатерална
соработка помеѓу МУС, Универзитетот од Стерлинг и Дипломатската Академија од
Лондон.
Дозволете ми да ја искористам оваа прилика и на сите студенти на МУС, и особено
на студентите кои доаѓаат од Република Турција, да им се заблагодарам за
отпочнатата соработка и да ги повикам да ги искористат сите можности кои
произлегуваат од овој договор. Сакам да им напоменам дека нашата дипломатска
академија е во светски рамки призната како една од најпрестижните во светот, а
нашиот универзитет – Универзитетот од Стерлинг се наоѓа на листата на 500
најдобри универзитети во светот, тој е дефинитивно најмодерниот универзитет во
Шкотска, а за фасцинантната местоположба и убавината на универзитетскиот
кампус говорат признанијата кои ги имаме добиено од реномирани светски
списанија, кои се занимаваат со истражување на потенцијалите на универзитетите
во светот.
Како Претседател на Лондонската Дипломатска Академија, но и како професор со
долгогодишно искуство, би сакал уште еднаш да ги повикам сите студенти да ги
продолжат своите студии на МУС, бидејќи само преку МУС може да добијат врвно
образование, според стандардите на високорангираните европски универзитети.
Да ги повикам да ги искористат можностите за трансфер на студиите на нашиот
универзитет и нашата академија, да ја искористат можноста за продолжување на
студиите на нашиот универзитет, можноста за студирање според студиски
програми кои се креирани според европските стандарди и европскиот пазар на
труд. На крај уште би сакал, да ги повикам особено студентите од Турција, да не ја
испуштат можноста да се стекнат со диплома од врвен универзитет, како што е
Универзитетот од Стерлинг, односно со диплома од една од најпрестижните
дипломатски академии во светот, бидејќи само така во Вашата држава, но и било
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каде во светот ќе можете без никаков проблем да си обезбедите светла и
просперитетна иднина.
На крај на ова мое обраќање до Вас, ценети студенти на МУС, би сакал да истакнам
дека како универзитет од Велика Британија кој работи според строги и високи
критериуми во образованието даваме силна и отворена подршка до Вашиот
универзитет – Меѓународниот Универзитет во Струга, но и до Вас ценети студенти,
но и матуранти кои го продолжувате Вашето образование на МУС.
До нашето скоро видување со огромна почит,
Prof. PhD. Joseph Mifsud
Претседател на Дипломатската Академија во Лондон
Универзитет во Стерлинг


На 05.05.2015 година студентите на Факултетот за Правни Науки организираа
посета во Затворот во Теферич- Струга.



На 18.12.2014 година студентите на Факултетот за Правни Нуки предводени од
Асистентката Нуртен Кала беа на посета на Основниот Суд во Струга каде што
следеа и судска постапка.



Посета н студентите кај Градоначалникот на град Струга г-дин Зијадин Села на ден
07.11.2014 година.



Студентска Дебата на 07.11.2014 година на тема "Членството во ЕУ и нејзиниот
ефект во економијата на државите кои адерираат во ЕУ (со посебен акцент
Албанија и Македонија)".



Студентска Дебата на ден 22.10.2014 годин на тема "Расизмот како актуелен
феномен".



МУС ДОБИ У ПРЕПОРАКА ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЕВРОПСКАТА АСОЦИЈАЦИЈА НА
УНИВЕРЗИТЕТИ ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ “ЏЕМАЛ БЈЕЛИЧ“ ОД БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Универзитетот “Џемал Бјелич“ од Босна и Херцеговина достави препорака за
членство на Меѓународниот Универзитет во Струга“ во Европската Асоцијација на
Универзитети. Во препораката се наведени сите досегашни научни и образовни
достигнувања на МУС, а се акцентира и силната посветеност на МУС на
унапредувањето на меѓународната соработка.
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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 7-ТА ГЕНЕРАЦИЈА НА
ДИПЛОМЦИ
На 03.10.2015, сабота, во Центарот за Култура во Струга, Меѓународниот Универзитет во
Струга организираше свеченост по повод доделувањето на дипломи на седмата
генерација студенти–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 седмата 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 апсолвентите и
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нивните семејства, кои се горди на овој ден - денот кога го крунисаа своето тригодишно
образование.
Прв кој им се обрати на присутните на церемонијата беше Ректорот на МУС,
Државни преставници и други гости на МУС од земјата и странство.
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.
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Меѓународниот Универзитет во Струга е целосно посветен на едукацијата на
своите студенти, како во делот на додипломските, така и во делот на последипломските и
докторските 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 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 2015/2016
ГОДИНА
Негувајќи ја традицијата организирано и свечено да ги пречекува новите студенти,
Меѓународниот Универзитет во Струга и оваа година на 05 Октмври во Амфитетарот на МУС ќе
го одржи првиот академски час со новозапишаната генерација студенти 2015/16 година.

Ректор на МУС
Проф.Д-р Александер Биберај
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