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Извештајот на ректорот за работата на Меѓународниот Универзитет во Струга (МУС), за периодот
од 1 октомври 2015 до 30 септември 2016 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, 154/2015, 30/2016 и 127/16)
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 2015 до 30 септември 2016 година, во рамките на работата на
органите на Универзитетот, одржани се 10 седници на Ректорската управа, односно 2
седници повеќе отколку во претходниот извештаен период, 8 седници на Универзитетскиот
сенат, односно 1 седница повеќе 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:
- Спроведена е 1 постапка за избор на редовен професор на Универзитетот, како
и постапки за предвремен избор во звања.
- Спроведена с е 2 постапки за избор и потврдување избор на декан и директор
на единиците.

5

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 2015/16 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 2015/2016 согласно конкурсот беше следниот:
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На Факултетот за економски науки при Меѓународниот Универзитет во Струга, во
академската 2015/16 година студираат:
Во прва година се запишаа вкупно 48 студенти.
На Постдипломските студии на Факултетот за економски науки при Меѓународниот
Универзитет во Струга, во академската 2015/16 година студираат вкупно 38 студенти.

На Факултетот за правни науки во учебната 2015/2016 година, во прва година се запишаа
вкупно 141 студенти, во втора година се запишаа 23 студенти, во трета година се запишаа
10 студенти.
Запишани студенти на Докторски студии на Факултет за Правни за академската
година 2015/2016- 12 кандидати.
Во академската 2015/2016 година на Факултетот за политички науки во прва
година се запишани 12 студенти.
Во академската 2015/2016 година на Факултетот за политички науки на вториот
циклус во прва година се запишани 3 студенти.
Запишани студенти Докторски студии на Факултет за Политички за академската
година 2015/2016 -12 кандидати,
Во академската 2015/2016 На Факултетот за Информатичка Технологија при
Меѓународниот Универзитет во Струга - Р. Македонија, во прва година се запишаа
вкупно се запишаа вкупно 16 студенти. Во втора година се запишаа 6 студенти и во трета
година се запишаа 4 студенти.

2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДИСПЕРЗИРАНИТЕ СТУДИИ
Меѓународниот Универзитет во Струга и во академската 2015/2016 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 2015/16 година, во Гостивар беа
реализирани истите студии (освен третиот циклус на студии) што се реализираат и во седиштето на
МУС во Струга и тоа:
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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 2015/16.
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;
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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 2015/2016 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:
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
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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:


По повод 15-годишнината од нападите на 11 септември во САД, Претседателот на
Управниот Одбор на МУС, Проф. Д-р Армен Кадриу се сретна со американскиот
амбасадор во Македонија г-дин Jess Бејли, кој заедно со другите државни
службеници даруваа крв.



На 11 јуни 2016 година дел од академскиот кадар (Проф. Д р.Флорида Велјаноска,
Доц. Д-р Рамис Мерко, ассист.Фатлум Баута и Ассист.Лоридела Беќари) на МУС
учествуваа на регионалната конференција, во организација на ОДА, која се одржа
во Поградец- Р.Албанија. Темата на овој настан беше поврзана со развојот на
туризмот, економијата и одржување на наследството во регионот на Поградец и
Охрид.



На 27 Мај 2016 година, Деканот на Факултетот за правни науки при МУС Проф. Д-р
Сејфула Османи, учествуваше на Меѓународна научна конференција на
Универзитетот "Wisdom" во Тирана, на тема: "Превенција и сузбивање на
организираниот криминал, шверцот и корупцијата преку превентивни мерки
против имотот".



Претставници на МУС, Претседателот на УО Д-р Армен Кадриу и професор на
Факултетот за економски науки Доц. Д-р Рамиз Мерко, на ден 13 април 2016
година, остварија средба со амбасадорот на Македонија во Албанија г-дин Стојан
Карајанов и други претсавници на Амбасадата.



На ден 13 април-2016 година, Претставници на МУС, Претседателот на УО Д-р
Армен Кадриу и професор на Факултетот за економски науки Доц. Д-р Рамиз
Мерко се сретнаа со Академик Анастас Анџели (Претседател на Медетириански
Универзитет во Тирана).

10



На 12 Април 2016 година, Претставници на МУС, Претседателот на УО Д-р Армен
Кадриу и професор на Факултетот за економски науки Доц. Д-р Рамиз Мерко беа
примени од страна на Директорот за надворешна политика при МНР- Албанија.



СРЕДБА СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ОД ТРСТ, ИТАЛИЈА. На 20 февруари
2016 годуна, Делегацијата на МУС во Истанбул оствари средба со Проректорот на
Универзитетот од Трст, Д-р Ренато Џенаро и Д-р Агата Манино - претставник на
канцеларијата за меѓународни односи при Универзитетот од Трст. Универзитетот
од Трст е еден од најдобро и највисоко рангирани универзитети не само во
Италија, туку и во целиот свет и се наоѓа на листата на 500 најдобри универзитети
во светот. На средбата претставниците на двата универзитети се согласија дека
постојат можности за потенцијална соработка, заради што и веќе се договори
склучување на меморандум за соработка. Покрај тоа договорена е и посета на
Универзитетот од Трст во април оваа година, кога ќе се дискутира за конкретно
утврдување на заеднички проекти помеѓу двата универзитети, вклучително и
можноста за склучување на договор за издавање на двојни дипломи.



Во Февруари 2016 година, СРЕДБА СО Д-Р РАДУ БАРНА ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ ОД
ТУЛУЗ, ФРАНЦИЈА. Проректорката за Настава при МУС - Доц. д-р Флорида
Вељаноска и Директорката за Настава на Турски јазик Доц. д-р Еди Кела остварија
средба со Д-р Раду Барна - претставник на одделот за меѓународна соработка за
Централна Азија и Источна Европа при Универзитетот од Тулуз, Франција.
Универзитетот од Тулуз е еден од најдобрите универзитети во Франција, со
импресивни достигнувања во делот на научноистражувачката работа. На средбата
се дискутираше за потенцијалните можности за идна соработка помеѓу двата
универзитети. Покрај другите област на потенцијална соработка, двете страни се
договорија за формализирање на меѓусебната соработка во делот на мастер
студиите, односно за склучување на билатерален договор преку кој ќе им се
овозможи на студентите на МУС можност за продолжување на мастер студиите на
Универзитетот од Тулуз под преференцијални услови.



Февруари 2016 година, Делегацијата на МУС која учествуваше на самитот за високо
образование во Истанбул ја искористи можноста и оствари средби со претставници
на најдобрите универзитети во светот, помеѓу кои и Сапиенца Универзитетот од
Рим, кој е на листата на 200 најдобри универзитети во светот. Имено, делегацијата
на МУС се сретна со Д-р Фабио Граси претставникот на Ректорот на Сапиенца
Универзитетот во ЕУРАС. На средбата се дискутираше за можностите за
остварување на соработка помеѓу двата универзитети во повеќе области, за што
беше и договорено да се започне со подготовка на Меморандум за соработка кој
би се склучил помеѓу двата универзитети, во најкраток можен рок. Истовремено, се
договори средба и посета на Сапиенца Универзитетот од Рим во април оваа
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година, кога ќе се разгледаат поконкретно можностите за поефикасно практично
имплементирање на меморандумот за соработка.


Февруари 2016 година, МЕЃУНАРОДНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО СТРУГА ОСТВАРИ
СРЕДБА СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА БЕРКЛИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ОД САД. За време на
самитот за високо образование во Истанбул делегацијата на МУС оствари средба
со претставници на Универзитетот од Беркли, Калифорнија, САД, кој е на 4 место на
Шангајската листа на најдобри универзитети во светот. Средбата беше остварена
со Директорот на канцеларијата за меѓународна соработка на Беркли
Универзитетот Д-р Ивор Емануел. За време на средбата беше договорено
продлабочување на соработката помеѓу двата универзитети, преку склучување на
меморандум за соработка. Покрај тоа во најкраток можен рок ќе се склучи и
договор за соработка во делот на посетување на летна школа на Универзитетот во
Беркли за студентите на МУС, преку кој договор ќе се овозможи во текот на
летниот период студентите на МУС да имаат единствена можност да одат на
Баркли универзитетот во текот на летниот период и да посетуваат летна школа по
посебни преференцијални цени и услови.



Февруари 2016 година, Делегација на Меѓународниот Универзитет во Струга
составена од Проректорот за Настава Доц. Д-р Флорида Вељаноска и Директорката
за настава на Турски јазик Доц. Д-р Еди Кела учествуваат на Самитот за Високо
Образование кој се оддржува во периодот 17-19 Фебруари во Истанбул. На
отворањето на самитот делегацијата на МУС оствари средби со претставници на
дел од универзитетите кои учествуваат на самитот, помеѓу кои со претставниците
на Мармара Универзитетот, Edgware Academy и други. На средбите се разговараше
околу можностите за воспоставување на соработка, односно за продлабочување
на постојната соработка. Делегацијата на МУС за утре има закажано поголем број
на состаноци со претставници на голем број на универзитети, од кои поголемиот
дел се наоѓаат на листата на 500 најдобри универзитети во светот.



Во месец ноември 2015 година, М-р Мајлинда Аџиу, асистент на Меѓународниот
Универзитет во Струга, учесник и модератор на глобалната конференција
"DIGIT.EMEA
Во последните две години, во Истамбул, Р.Турција, се одржува една од
најголемите глобални конференции од областа на технологијата и дигиталната
економија - DIGIT.EMEA Конференцијата е организирана од страна на Webit
Congress и на истата учествуваат најеминентни претставници од различни
организации од областа на технологијата и дигиталната економија од 84 земји во
светот. Нашата почитувана асистентка, М-р Мајлинда Аџиу имаше исклучителна
можност да биде дел од овој настан, како модератор на еден од панелите на тема
"The Application of Sentiment Analysis in Business". Покрај другите активности за
време на конференцијата, М-р Мајлинда Аџиу учествуваше и на дебатите и
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презентациите на кои учествуваа врвни светски компании од областа на
технологијата и дигиталната економија, како: Intel, IBM, Microsoft, PayPal, Akamai,
NASDAQ, Oracle, и др.

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;
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.);
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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 2015/2016 година на своите седници донесе одлуки за
издавање на следните учебници:
1.
Меѓународни Економски односи 2015
Автори
Проф. Д-р Армен Кадриу
Доц. Д-р Флорида Вељаноска
Проф. Д-р Билјана Цигловска
2.
Трговско Право
Автор
Проф. Д-р Гзим Селими

2015
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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 третата 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 8 и 9 Aприл 2016.
Конференцијата се организираше во тесна соработка меѓу единиците во рамките на
МУС. Активностите на конференцијата се одвиваа од 08 до 09 април 2016 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:
ANALYSIS OF PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS AND HEAVY METAL CONCENTRATION IN SOIL OF
AGRICULTURAL UNIVERSITY OF TIRANA, ALBANIA
IMPAKTI I AKTIVITETEVE ANTROPOGJENË DHE STATUSI I METALEVE TË RËNDË NË CILËSINË E
SEDIMENTEVE
COMPARISON OF ENERGY SITUATION IN OECD AND NON-OECD BY THE EXAMPLE OF SWITZERLAND
AND INDIA
GJUHA DHE LIGJËRIMI NË KOMUNIKIMIN NË GJUHË TË HUAJ-ANGLISHTEN
RËNDËSIA E MENAXHIMIT TË DISIPLINËS NË KLASË NË FUNKSION TË NGRITJES SË CILËSISË NË MËSIM
NDIKIMI I ZHVILLIMEVE TEKNOLOGJIKE NË ARSIM (METODAT E- LEARNING)
FORMAGRUPOREEPUNËSMËSIMORENËMËSIMDHËNIENINTERAKTIVE
RËNDËSIA E KOMUNIKIMIT EFEKTIV NË MËSIMDHËNIE
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METODA BASHKËKOHORE PËR REALIZIMIN E VLERËSIMIT PËRFUNDIMTAR ME NOTË NË LËNDËN E
GJUHËSANGLEZË
LIDHJA HISTORIKE E SHQIPTARËVE ME GJUHËN DHE KULTURËN ITALIANE NIVELI I VËRTET I
MËSIMNXËNIES SË GJUHËS ITALIANE SOT
SCHOOL EDUCATION IN THE COMPLEXITY OF THE NEW MEDIA IMPORTANCE OF THE ICT IN THE
TEACHING AND LEARNING PROCESS
KUPTIMI DHE PËRKTHIMI I MONOLOGUT TË HAMLETIT
NDIKIMI I ANKTHIT NDAJ TESTEVE NË ARRITJET SHKOLLORE
ROLI I KOMUNIKIMIT SHENJOR JOGJUHËSOR DHE SHENJOR GJUHËSOR
STRESI TE STUDENTËT E UNIVERSITETIT
NDRYSHIMET NË VARGJET HOMONIMIKE PREJ FJALOR I GJUHËS SË SOTME SHQIPE 1980 NË FJALOR I
GJUHËS SHQIPE
DOSJA /PORTOFOLI I NXËNËSIT NJË MËNYRË PËR TË VLERËSUAR PËRPARIMIN E TIJ
MEJTEPI I KOSHTOVËS SË BOBIT QENDËR E RËNDËSISHME ARSIMORE, FETARE DHE HUMANITARE NË
RAJONIN E MITROVICËS
FORMIMI I MENAXHERËVE TË ARSIMIT
FAKTORËT AKADEMIKË QË NDIKOJNË NË NIVELIN E STRESIT TË STUDENTËVE PËRPARËSITË DHE
DOBËSITË E VETËVLERËSIMIT TË NXËNËSVE NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR
ALBANIAN LITERATURE IN HIGH-SCHOOL BOOKS, IN KOSOVO
KOMPONENTËT PSIKOLOGJIKË QË PËRBËJNË TALENTIN NË LETËRSI
MANAXHIMI I INOVACIONIT NË SIPËRMARRJEN UNIVERSITARE
DEPRESIONI DHE ANKTHI TE ADOLESHENTËT DHE NDËRLIDHJA ME SUKSESIN E NXËNËSVE NË SHKOLLË
DIGITAL SIGNATURE PARAMETERS TO INCREASE ITS VIABILITY AN IMPROVEMENT OF ELGAMAL
CRYPTOSYSTEM
PLATFORMA E-LEARNING DHE ROLI INKURAJUES I MODELIT KONEKTIVIST PERSPEKTIVA PSIKOLOGJIKE
NË FUQIZIMIN E EDUKIMIT NË DISTANCË
ON THE INITIAL VALUE PROBLEM OF A DELAY DIFFERENTIAL EQUATION AUGMENTED REALITY FOR
EDUCATION
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COMPUTER APPLICATION IN TEACHING CRYPTOGRAPHY SECURITY IN CLOUD COMPUTING
SISTEMI EVROPIAN MBI MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT REPUBLIKA E MAQEDONISË
SITUATA SOCIO-EKONOMIKE E KOMUNITETIT ROM NË SHQIPËRI PAS RËNJES SË KOMUNIZMIT - NJË
ANALIZË KRITIKE E SISTEMIT SHQIPTAR TË TË DREJTAVE TË NJERIUT ME FOKUS NË SISTEMIN ARSIMOR
IDENTITETET FETARE DHE IMPAKTI I TYRE NË SIGURINË DHE POLITIKËN E JASHTME TË REPUBLIKËS SË
SHQIPËRISË: NJË QASJE SIPAS REALIZMIT NEOKLASIK
MORALI DHE DISKURSI POLITIK
FILOZOFIA E POLITIKËS OSMANE NDAJ LËVIZJES KOMBËTARE SHQIPTARE
SPECIFIKAT E BESIMEVE FETARE DHE NDIKIMI I TYRE NË ÇËSHTJEN SHQIPTARE
ZGJIDHJA E KONFLIKTEVE DHE DREJTËSIA NË TRANZICION
GADISHULLI BALLKANIK DHE ÇËSHTJA SHQIPTARE GJATË DEKADAVE TE FUNDIT TE SHEKULLIT TË XX-TË
TEORIA E NACIONALIZMIT BANAL SI NJE PERQASJE MODERNE E STUDIMIT TE NACIONALIZMIT
УЛОГАТА НА СОЦИЕТАЛНИТЕ РАСЦЕПИ ВО СТРУКТУРИРАЊЕТО НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ВО
ПАРТИСКИОТ СИСТЕМ ВО ЗЕМЈИТЕ НА КОНСОЦИЈАЛНАТА ДЕМОКРАТИЈА
ZANAFILLA E KONFLIKTIT IZRAEL- PALESTINË FAKTORËT HISTORIK, POLITIK DHE FETAR QË BLLOKOJNË
ZGJIDHJEN AFATGJATE
ARTI I NEGOCIATAVE DHE ZGJIDHJA E KONFLIKTEVE
TURIZMI NË HOTESH (LUZNI) TË DIBRËS NËPËRMJET NJË ESEJE KLASIFIKUESE DHE VLERËSIMI SIPAS
ANALIZËS “SWOT”
PASURITË NATYRORE SI PREMISA PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT TË QËNDRUESHËM NË PARKUN
KOMBËTAR DETAR KARABURUN-SAZAN
ASPEKTE TË ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM BAZUAR NË AKTIVITETET E MARKETINGUT NË TURIZËM
THE EFFECT OF CULTURE ON FIRM’S CSR ENGAGEMENT
HOW LEADERSHIP CONFLICTUAL BEHAVIOR AFFECTS PARTNERSHIP FROM THE PROSPECTIVE OF
DECISION MAKING
ENVITONMENTAL MANAGEMENT AND STANDARDS FOR STORAGE OF MINERALS IN KOSOVO
NJË VËSHTRIM TEORIK I TRANZICIONIT SI KONKURENCË INSTITUCIONALE
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KONCESIONET DHE KONTRATAT KONCESIONARE NË SISTEMIN JURIDIK TË REPUBLIKËN E KOSOVËS
MORTGAGE LOAN CONSUMERS AND THE PROTECTION FRAMEWORK IN ALBANIA
VËSHTRIM PËR MËNYRAT E SIGURIMIT TË PASURISË NGA VLERA E VOGËL NË VLERË MË TË MADHE
AGRCULTURAL TRADE REGULATION IN THE INTERNATIONAL TRADING SYSTEM
INVESTIMET E HUAJA DIREKTE GJATË KRIZËS FINANCIARE GLOBALE
MENAXHIMI I PËRFORMANCËS NË NVM-TË KOSOVARE
STARTING A BUSINESS: COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN THE REPUBLIC OF ALBANIA AND THE
REPUBLIC OF ROMANIA
UDHËHEQJA, PERSONALITETI I UDHËHEQËSIT, VETITË DHE AFTËSITË E UDHËHEQËSIT POTENCIAË SI
DHE AUTORITETI I TIJ
RREGULLAT DHE DISPOZITAT E BAZEL III NË PËRPUTHJE ME KREDITIMIN E NVM-VE NË EUROZONË DHE
NË VENDE TË TJERA
REFORMS, REGULATION AND COMPETITION IN THE ELECTRICITY PRODUCTION IN ALBANIA
ЕФЕКТИТЕ ОД ЦЕФТА-2006 ВРЗ ЕКОНОМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
MARKETINGU NDËRKOMBËTAR I VERËRAVE NË KONTEKSTIN E MSA-SË NË MES TË KE-SË & KOSOVËS
MANAGEMENT OF SATISFACTION AND CONSUMER BEHAVIOR IN COMMERCIAL BANKS IN
MUNICIPALITY OF VUSHTRRI
DIVERSIFICATION OF FUNDING AS A SOLUTION TO FINANCIAL SUSTAINABILITY IN A NONFOR-PROFIT
ORGANIZATION
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ПРЕТПРИЕМАЧИТЕ ВО ФУНКЦИЈА НА ОСТВАРУВАЊЕ НА
ПОГОЛЕМ РАСТ И РАЗВОЈ НА БИЗНИСОТ
SPECIFIKAT E SJELLJES SË KONSUMATORËVE NË TREGUN PËR KONSUM PERSONAL VENDIMARRJA NË
NDËMARRJET AFARISTE
THE APPLICATION OF E-COMMERCE IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM ENTERPRISES IN
STRUGA,OHRID AND BITOLA
FISCAL DECENTRALIZATION – PREFERENCE OR STAGNATION IN LOCAL SELF-GOVERNMENT IN
MACEDONIA
NJOHJE ME MODELET E MBAJTJES SË REZERVAVE NË NDËRMARRJE DHE ZBATIM PRAKTIK I TYRE
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FORMAT E ORGANIZATËS AFARISTE NË KOSOVË DHE RREGULLAT E DETYRIMEVE TATIMORE PËR
SECILEN ORGANIZAT
SISTEMET E INFORMACIONIT NË MENAXHIMIN E NDËRMARRJEVE TELEKOMUNIKUESE
THE ROLE OF INTERNET MARKETING AND THE EFFECT ON ENTERPRISE DEVELOPMENT
THE IMPACT OF MARKETING IN DEVELOPING OF SMALL AND MEDIUM ENTERPISES OF MARKET
ECONOMY IN KOSOVO
MODELET E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE NË NDËRMARRJET PUBLIKE DHE PRIVATE TË
QYTETIT TË SKENDERAJT
THE NOTION OF CORPORATE SECURITY IN THE SCIENTIFIC LITERATURE
CHALLENGES OF ENTERPRENEURSHIP, MANAGEMENT AND CORPORATE FINANCE AFTER THE GLOBAL
FINANCIAL CRISIS FROM THE PERSPECTIVE OF POST-ECONOMIC CRISIS OF 1930
MARKETINGU DHE ZHVILLIMI EKONOMIK NË NDËRRMARJET E VOGLA DHE TË MESME NË KOSOVË
LIGJI I ZBATUESHËM MBI INSTITUTIN E TRASHËGIMISË REFERUAR RREGULLORES (EU) NR 650/2012
PROVA E KUNDËRT NË PROCESIN
EUROPIAN INTEGRATION PROCESS AND THE JUDICIARY: THE ALBANIAN JUDGE ROLE
TRAFIKIMI NJERËZOR DHE KRIMI I ORGANIZUAR KRIMI I ORGANIZUAR DHE TRAFIKIMI I PERSONAVE
NË BALLKANIN PERËNDIMOR
NEVOJA DHE PRITSHMËRITË PËR REFORMËN NË DREJTËSI NË SHQIPËRI
DHE BARAZIA NË BALLKANIN PERËNDIMOR
РАЗВОЈ НА ДЕЛОВНОТО ПРАВО
REFORMAT NË PROCEDURËN PENALE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË DREJT STANDARDEVE
EVROPIANE
СЕМЕЈНОТО ПРАВО КАКО ДЕЛ ОД ПРАВНИОТ СИСТЕМ НА ЕДНА ДРЖАВА
TRAFIKIMI ME NJERËZ NË TERRITORIN E GJYKATËS THEMELORE TË MITROVICËS - 2010-2014
TERRORIZMI, DISA PËRKUFIZIME, LLOJET DHE MASAT LIGJORE QË DUHEN MARRË PËR PARANDALIMIN
DHE LUFTËN NDAJ TIJ
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3.2 Меѓународно научно списание "The Heritage"
Меѓународниот Универзитет и во академската 2015/2016 година, продолжи со
објавување на научните трудови од стотици автори од Македонија и регионот, преку
наулното списание "The Heritage".
Во периодот 2015/2016 година МУС продолжи со издавачката дејност на научни
трудови преку научното списание The Heritage со ISSN 1857-7482. Во овој период се
издадени два броеви на периодичното списание и тоа броевите 14 и 15.

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.
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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
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 2016 година,
посебно кога станува збор за приливот и одливот на финансиски средства од сопствени
извори во врска со Приходи од школарината, кои за 2015 година зинесуваат 78.902.516
денари. 1
Што се однесува до плати и надоместоци за вработените на Меѓународниот
Универзитет во Струга, тие расходи за 2016 година изнесуваат 7.912.601 денари (бруто). 2

1Внесен

е финансискиот податок за приходи од школарината од почетокот на 2015 година
(01.јануари 2015 год) до крајот на 2015 година (31.Декември 2015 год). Податок за целокупниот
приход од школарината за 2016 година, ќе биде наведен во Извештајот на Ректорот за
академската 2016/2017 година, бидејќи академската година не се сопфаѓа со календарската
година
Внесен е финансискиот податок за плати и надоместоци од за вработените од почетокот на
2015 година (01.јануари 2015 год) до крајот на 2015 година (31.Декември 2015 год). За
целокупните податоци за плати и надоместоци за 2016 година, ќе биде наведено во Извештајот
на Ректорот за академската 2016/2017 година, бидејќи академската година не се сопфаѓа со
календарската година
2

22

Што се однесува до комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се
направени следните расходи за 2015 година во износ од 1.454.315 денари. 3
За купување на мебел, опрема, возила и машинерија за 2015 година се во износ од
1.243.334 денари.4

Внесени се финансиските податоци за расходи од комунални услуги, греење, комуникација
и транспорт од почетокот на 2015 година (01.јануари 2015 год) до крајот на 2015 година
(31.Декември 2015 год). За целокупните расходи од комунални услуги, греење, комуникација и
транспорт за 2016 година, ќе биде наведено во Извештајот на Ректорот за академската 2016/2017
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 2015 година (01.јануари 2015 год) до крајот на 2015 година,
бидејќи академската година не се сопфаѓа со календарската година.
4
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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.

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:
Rey Juan Carlos University, Spain – 30.11.2015
Odlar Yurdu University, Azerbaijan – 18.02.2016
University of California – Irvine, 11.04.2016
University Jaume 1, Spain – 25.04.2016
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Akademie Sting, Czech Republic – 13.05.2016
Karoly Robert College, Hungary – 11.05.2016
University of Split, Croatia – 31.05.2016
MCI Management Centre Innsbruck, Austria – 26.04.2016
Kazimeiras Simonavicius University, Lithuania – 01.07.2016
UNESP, Brazil – 11.05.2016
Cologne Business School, Germany – 15.07.2016
GSPI, Armenia – 30.06.2016
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
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.
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➢ 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
Врз основа на Договорот со ОРДУ Универзитетот во Азербејџан, на МУС му беше
овозможена студентска размена и п р е с т о ј на студенти во Баку-Азербејџан на
горенаведениот Универзитет. Околу 30 студенти и неколку наставници и асистенти од
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неколку факултети при МУС беа гости на истиот Универзитет, согласно нашиот договор за
соработка со Орду Универзитетот. На нашите студенти после завршување на предавањата
и испитите им беа доделени и сертификати за успешност со освоени ЕКТС кредити.

7.5 Меѓународно Признавање на високообразовните квалификации
стекнати на МУС
ДИПЛОМАТА ЗА ЗАВРШЕНИ ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ НА МУС, ОСНОВА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
НА МАСТЕР СТУДИИ НА НАЈРЕНОМИРАНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО АВСТРИЈА –
УНИВЕРЗИТЕТОТ ОД ВИЕНА. Дипломите кои ги издава Меѓународниот Универзитет во
Струга не само што без никаков проблем се нострифицираат насекаде во светот, туку
истите овозможуваат и продолжување на образованието на најреномираните
универзитети во светот. Така, нашиот студент Лавдим Адеми кој заврши додипломски
студии на МУС, успеа да се запише на најреномираниот универзитет во Австрија –
Универзитетот од Виена. Корените на овој универзитет датираат уште од далечната 1365
година. Тој е еден од најдобрите универзитети во Европа, на кој предавале дури 15
добитници
на
Нобелова
награда.
Запишувањето на мастер студии на Универзитетот од Виена е можно само за најдобрите
студенти, кои доаѓаат од најдобрите универзитети во светот. Затоа е огромно задоволство
и чест за нас што дипломата на МУС на нашиот студент Лавдим Адеми му овозможи
запишување на еден од најдобрите, најценетите и највисокорангираните универзитети во
Европа - Универзитетот од Виена.
СТУДЕНТОТ ИГЕРС ВАНГЕЛИ, КОЈ ЗАВРШИ ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ НА МУС, СЕ СТЕКНА СО
МАСТЕР ДИПЛОМА НА UNIVERSITY OF CONNECTICUT, ЕДЕН ОД НАЈРЕНОМИРАНИТЕ
УНИВЕРЗИТЕТИ ВО САД. Не постои никаква дилема дека сите студенти кои завршиле
студии на Меѓународниот Универзитет во Струга без никакви проблеми успеале да ги
нострифицираат дипломите насекаде во светот. Покрај тоа, со помош на дипломите на
МУС голем број на наши студенти успеале да го продолжат своето образование на
најреномираните универзитети во светот. Доказ за тоа е и Игерс Вангели, кој не само што
успеа да се запише на University of Connecticut – еден од нејреспектабилните и
највисокорангираните универзитети во САД, туку и се стекна со диплома за завршени
последипломски студии од областа на правото на овој врвен американски универзитет.
University of Connecticut е основан уште во далечната 1881 година, и се наоѓа на
Шангајската листа на 500 најдобри универзитети во светот. На овој универзитетет може да
студираат само врвни и исклучително талентирани студенти и истражувачи. Во таа смисла,
е потребно да се има диплома од некој респектабилен универзитет, за да може некој да
се
запише
на
мастер
студии
на
University
of
Connecticut.
Она што е уште поважно е фактот што нашиот студент Игерс Вангели ги заврши мастер
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студии на University of Connecticut во рекордно време и се стекна со стручен назив
Магистер по Правни Науки. Овој факт е само дополнителна потврда за квалитетот и
стручноста на студентите кои студираат на МУС и на врвните знаења кои тие ги стекнуваат
во текот на студиите.
ДИПЛОМАТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО СТРУГА призната во Р.Словенија ,
преку дипломираната студентка од постдипломски студии Алмедина Реџепи.
НА 18-ти Декември 2015 година беше признаена дипломата и му беше дозволено
запишување на постдипломски студии на Универзитетот "Јоханес Кеплер" во Линц
(Австрија) на нашиот студент Алмин Шаќири.

7.6 Посета на надворешни делегации во МУС
На 15 Јули 2015 во просториите на Меѓународниот универзитет во Струга се одржа
неформална посета на министри на Владата на Република Македонија. Присуствуваше и
Министерот за правда Валдет Џафери, министерот за образование и наука г-дин Пиштар
Љутфиу, министерот за економија г-дин Дритон Кучи, г-дин министер за животна средина
Башким Амети и министерот без ресор г-дин Aрлинс Зеќири, кои беа примени од страна на
Претседателот на Управниот Одбор Д-р Армен Кадриу и г-дин Рамиз Мерко, Генералниот
Секретар M-р.Гузимтар Рушани како и Директорот за Постдипломски студии М-р.Јетон
Шаќири.
На 9-ти Февруари 2016 година, Делегација на West Pomeranian University of Technology
од Полска во посета на Меѓународниот Универзитет во Струга.
Проф. Јоана Херник, Про-декан за Мегународна соработка и развој на West Pomeranian
University, од Шчечин, Полска, беше во официјална посета на Меѓународниот Универзитет
во Струга. На средбата се договараа деталите околу идната соработка помеѓу двата
универзитети, која ќе биде формализирана со потпишување на договор за соработка.
Про-деканката Херник ја изрази подготвеноста на West Pomeranian University од Полска,
да ги прими студентите на МУС во Полска преку програмите за студентска размена, но и
во рамките на договорот кој ќе биде формално потпишан во најкратко време. Покрај
студентската размена на состанокот се разговараше и за други потенцијални области на
соработка помеѓу двата универзитети како размена на кадри, заеднички научно
истражувачки
проекти,
и
друго.
На крајот на состанокот претставниците на двата универзитети се согласија дека ова е
само почеток на една успешна и плодна соработка и дека со склучување на договорот за
соработка помеѓу МУС и West Pomeranian University, од Полска, ќе се создадат многу
бенефити и можности за студентите и академскиот кадар на двата универзитети.
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На 12.11.2015 година просториите на МУС беше поканет познатиот шпански новинар Jaime
Pozuelo-Monfort придружен од страна на проф.Шпетим Цами и д-р Реис Мулита (предавач
на Универзитетот-Марин Барлети).Џејми Monfort е светски познат новинар, кој во
декември, има објавено повеќе статии во познати американски весници како "Хафингтон
пост" во врска со проблемите во албанското општество.По официјална средба со дел од
академскиот кадар на МУС, новинарот Монфорт заедно со Проф.Шпетим Цами, имаа
отворено предавање пред студенти од различни факултети во врска со начинот на
изработка на научен труд од највисоките академски стандарди. Џејми Monfort исто така,
направи кратка презентација на објавената книга со наслов "Акцискиот план за Monfort",
која изрази мислење за капитализмот и неговите парадигми.
Заменик Министерот за Царина и Трговија на Р.Турција во официјална посета на МУС.
Заменик Министерот за Трговија и Царина на Р.Турција Г-динот Фатих Метин го посети
универзитетскиот кампус на Меѓународниот Универзитет во Струга. Во остварената посета
Г-динот Метин се сретна со студентите и со универзитетската управа на МУС.
ДЕЛАГАЦИЈА НА ОПСЕ ВО ПОСЕТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО СТРУГА
Делегација на ОПСЕ предводена од советникот во Високиот Комесаријат за Национални
Малцинства Г-ѓа Наташа Андоновски Картер беше во посета на Меѓународниот
Универзитет во Струга. Делегацијата беше примена од претставниците на Одделението за
Меѓународна Соработка при МУС. На средбата делегацијата на ОПСЕ беше информирана
за историјатот, структурата и работата на МУС во изминатиот период. Претставниците на
ОПСЕ беа воодушевени од начинот на којшто МУС успева да сплоти различни култури,
јазици, вери и националности, промовирајќи го притоа моделот на успешно
мултикултурно функционирање. Истовремено, тие ја изразија својата поддршка за
реализираните проекти на МУС во делот на мултикултурниот развој, и ја најавија својата
поддршка за идните проекти кои Високиот Комесаријат за Национални Малцинства би ги
реализирал во соработка со МУС.

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
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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 2015/2016, 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

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


На ден 19 април 2016 година, студентите беа во посета на сесија на состанокот на
Советот на општината на град Струга.
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Друштвото на Албански Психолози од Македонија, од 07 јули до 10 јули 2016 во
МУС одржа обука на студенти во врска со:Енергијата и телото, Self to self односи,
тарапеутски односи како и Points and positions.



На 9-ти јуни 2016 година му беше доделена Благодарница со високи почести на
Академскиот кадар на МУС во Гостивар, за продуктивна соработка за време на
имплементација на платформа за зајакнување на младите ( YEP - Youth
Empowerment Platform).



На 4-ти Мај 2016 година, во Оштина Чаир, Скопје "Институтот за политички и
меѓународни студии" во рамките на Европската Меѓународна недела беше
домаќин на церемонијата на доделување награди за најдобрите есеи и вредности
во однос на интеграцијата на Македонија во ЕУ. Учество во натпреварот имаше
студентот Илда Дуле која беше наградена со сертификат за најдобар труд. Гости на
церемонијата беа и холандската амбасадорка Wouter Plomp, г-дин Изет Меџити
(градоначалникот на Чаир), др Отмар Hoell (професор на Универзитетот во Виена),
Prof.Dr.Ylber Села (директор на ISPN) и други студенти од различни универзитети
од Македонија.



На 3- ти Мај 2016 година, студентите на МУС беа на посета на Американската
амбасада во Тирана, предводени од Доц. Д-р- Шпетим Цами, при што студентите
имаа разговор со американскиот амбасадор во Албанија, г-дин.Доналд Лу.



На 22-ти април 2016 година, во амфитеатарот број 1 се одржа заедничката
конференција на студентите во областа на политички науки во соработка со
Универзитетот "Марин Barleti" Тирана. Под раководство на д-р Кадриу Арменд, д-р
Замира Чаво и д-р Шпетим Цами. Презентации на своите научни трудови има 13
студенти од двата универзитети. На крајот на млади истражувачи им беа доделени
Благодарници.



На 19-ти декември 2015 година, Студентите од Факултетот за економски науки беа
во посета на Народна банка на Македонија во Скопје, каде беа пречекани од
заменик-гувернерот Фадил Бајрами, кој ги поздрави и информира за задачите и
овластувањата на Банката. Во меѓувреме, во главната сала на банката, студентите
го слушале предавањето на Д-р.Рилинд Кабаши на тема "Монетарната политика во
R.e Македонија".



На 19-ти Декември 2015 година, студенти од Факултетот за правни науки и
Факултетот за политички науки беа на посета на институцијата Народен
правобранител (Омбудсман) на R.Македонија Г-дин Иџет Меџити, каде слушале
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предавање од страна на народниот правобранител и неговиот заменик, во однос
на правата и обврските на народниот правобранител.


Практична настава во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување



На 27 Ноември 2015 година, Студентите на Факултетот за економски науки
учествуваа во заштитата на трговските марки и производи од меѓугранична
соработката - Проект поддржан од Европската унија.



Хуманитарна акција „Подари и ти“ организирана од страна на студентите од МУС
со цел да им се помогне на болните и изнемоштени лица во 2015, 2016.

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
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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 8-ТА ГЕНЕРАЦИЈА НА
ДИПЛОМЦИ
На 01.10.2016, сабота, во Центарот за Култура во Струга, Меѓународниот Универзитет во
Струга организираше свеченост по повод доделувањето на дипломи на осмата генерација
студенти–2013/2016.
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 осмата 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 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, Проф.
Д-р Александар Биберај. Покрај него на присутните им се обратија и Министерката за
Локална Самоуправа, која истовремено е и професор на Факултетот за Економски Науки
при МУС - Доц. Д-р Ширете Елези; заменик министерот за внатрешни работи, кој е и
професор на Факултетот за Правни Науки при МУС - Доц. Д-р Агим Нухију; Деканот за
Меѓународни Односи при Правниот Факултет на Универзитетот во Сзегед - Проф. Д-р
Петер Мезеи; преставниците на Тракија Универзитетот - Проф. Д-р Хилми Ибар и Проф.
Д-р Мустафа Хатиплер, поранешниот ректор на МУС, кој моментално е Директор во
Министерството за Надворешни Работи на Република Албанија Проф. Д-р Башким Рама и
претставник на собранието на Република Албанија и член на Научната Академија на
Република Албанија Проф. Д-р Анастас Анѓели. Покрај нив на церемонијата беа присутни
и голем број на други познати личности од политиката, науката, културата и
образованиетово Македонија, Албанија, Косово и Турција.
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
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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 2016/2017 ГОДИНА
Негувајќи ја традицијата организирано и свечено да ги пречекува новите студенти,
Меѓународниот Универзитет во Струга и оваа година на 03 Октмври во Амфитетарот на МУС го
одржа првиот академски час со новозапишаната генерација студенти 2016/17 година.

Ректор на МУС
Проф.Д-р Александер Биберај
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