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Вовед 

 

Самоевалуацијата на Технолошко-металуршкиот факултет е процес кој 

континуирано се спроведува преку оценување и вреднување на работата на академскиот 

кадар, администрацијата и на студентите во согласност со законските одредби.  

Оценувањето на студентите се спроведува преку проверката на нивната посветеност 

на настава (предавања и вежби), преку проверката на знаењето и полагањето на 

колоквиумите, проодноста од година во година, изработката на семинарски трудови, 

домашните задачи и испитите.  

Оцената на академскиот кадар се прави на два нивоа: 

- преку избор и реизбори кои се изведуваат според  Правилникот за критериумите и 

постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања 

и асистенти -докторанди наУниверзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје(пречистен 

текст) со кој е воведено подетално квантифицирање на потребните услови – транспаренто 

и со број на бодови вреднувани референци за учество во наставно-образовната, 

научноистражувачката, стручно-уметничката, односно стручно-апликативната дејност за 

секој поединец - кандидат за избор во соодветно звање и од страна на компетентна 

комисија за таа научна област избрана од Наставно – научниот совет на Факултетот и  

- од страна на студентите преку спроведување на анонимна студентска анкета на 

крајот на семестар.  

Изборот во највисокото наставно звање, редовен професор, го врши Сенатот на 

Универзитетот, со што е зголемен заемниот увид во практиките на различните научни 

профили и е зголемена транспарентност како најважна алатка за поголем квалитет.   

 

Во овој извештај е изведена самоевалуацијата на студиските програми, наставниот 

кадар и на Факултетот, како високобразовна институција, за 2014 година.    

 

Во извештајот за самоевалуација се презентирани: 

 ЗА ТЕКОТ НА САМОЕВАЛУАЦИЈААТА  

 САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ФАКУЛТЕТОТ 

 САМОЕВАЛУАЦИЈА НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ 

 САМОЕВАЛУАЦИЈА НА НАСТАВНО-НАУЧЕН И СОРАБОТНИЧКИ КАДАР 

 СТУДЕНТИ  И ЕФИКАСНОСТ НА СТУДИРАЊЕТО 

 ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ 

 ФИНАНСИРАЊЕ НА ФАКУЛТЕТОТ 

 СИСТЕМАТСКО СЛЕДЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА НА КВАЛИТЕТОТ 

НА НАСТАВНО - ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС И НАСТАВНИОТ КАДАР ПРЕКУ 

АНОНИМНАТА СТУДЕНТСКА АНКЕТА  
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1. ЗА ТЕКОТ НА САМОЕВАЛУАЦИЈАТА  

 

Процесот на самоевалуацијата е изведен со Комисија која е избрана од Наставно-

научниот совет.  

Самоевалуациониот процес е спроведен и Извештајот е изработен од страна на 

Комисијата во состав:  

1. проф. д-р Соња Ќортошева, претседател 

2. проф. д-р Анита Грозданов, координатор 

3. проф. д-р Ружица Манојловиќ, член 

4. проф. д-р Гордана Русеска, член 

5. проф. д-р Кирил Лисичков, член 

6. проф. д-р Јадранка Блажевска Гилев, член 

7. д-р Елена Величкова, член 

 Студенти кои се предложени од Студентскиот парламент 

1. Сара Локвенец, студент, член 

надворешен член - продекан за настава проф.д-р Јон Магдески. 

 

Во процесот на самоевалуација учествуваа сите вработени од академскиот кадар и од 

администрацијата со презентирање на податоци и информации кои беа неопходни за 

изработка на Извештајот.  

Сите податоци релевантни за спроведувањето на процесот на самоевалуација се 

добиени од органите, субјектите и институциите со кои Комисијата соработуваше во 

процесот на самоевалуација: 

 деканот, продеканите за настава и наука,  

 раководителите на институти, 

 вработените од академскиот кадар на Факултетот, 

 секретарот на Факултетот, 

 раководителот на сметководство, 

 студентите, 

 студентската служба и 

 библиотеката. 

 

II. САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ФАКУЛТЕТОТ 

1. Визија и мисија на факултетот 

Технолошко – металуршкиот факултет (ТМФ) е членка на Универзитетот “Св.Кирил 

и Методиј“ (УКИМ) во Скопје, кој остварува наставнообразовна, научноистражувачка 



 

 

5 

 

дејност и надворешна соработка која се развива во облик на меѓународна соработка и 

соработка со стопанството во Република Македонија.  

Визија да се постигне компатибилност со европските универзитети за да се обезбеди 

мобилност на студентите и поголема вработливост на европскиот пазар.  

Мисија (цели и задачи) : 

За да ја оствари својата визија, факултетот зацрта насоки за реформа кои ќе ги 

дефинира преку цели и задачи: 

 воведување образовна технологија европски кредит трансфер систем (ЕКТС) во 

сите три циклуси на студирање,  

 да се усогласат предметните содржини согласно потребите на индустријата,  

 да се унапредува системот за обезбедуваање квалитет и континуирано да се 

спроведува анонимната студентска анкета,  

 да едуцира кадар кој ќе биде подготвен да дејствува во различните области на 

стопанството во земјата и странство,  

 да подготвува студентите за учество во различни форми на научната и тимска 

работа.  

 

2. Стратегија за остварување на мисијата на Факултетот 

 

За да ги оствари своите определби академскиот кадар на Факултетот се вклучи во 

сите облици на истражување и совладување на новите знаења за да ги примени насоките 

на Болоњскиот процес: 

 учество во меѓународни проекти за примена на научноистражувачки резултати 

во реалната индустриска практика,  

 примена на информатичката технологија во библиотекарското работење и во 

студентската служба, 

 покана на предавачи од светски универзитети за предавања од областа на новите 

технологии и екологија.  

Во текот на оваа година за таа цел Деканатот i во овој период ги продолжи своите 

заложби на две нивоа и тоа преку воспоставување на соработка со соодветни академски 

институции од Балканот и пошироко преку воспоставување на соработка со странски 

компании кои се присутни во државата. Во таа насока реализирани се следните 

активности:  
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 Потпишан Меморандум за наставна и научна соработка со Универзитетот во 

Зеница,  Факултет за металургија и материјали и Металуршкиот институт ”Кемал 

Капетановиќ” од Зеница, БИХ; 

 На 03.07.2014 беше реализирана посета на НАТО делегација, во рамките на НАТО 

Инфо денот, и при тоа беше посетена лабораторијата за ласерски третман на 

пластика, формирана во рамките на НАТО проектот, од страна на советникот за 

наука на Nato Science for peace and security programme, д-р Мајкл Свиткис (Michael 

Switkes); 

 На прославата по повод 55 години од постоењето на факултетот беа доделени 22 

плакети на компании и институции со кои факултетот успешно соработувал, 

притоа во рамките на успешно воспоставената меѓусебна соработка со Институтот 

за хемија и технологија на полимери во Наполи, Италија, Универзитетот во Нови 

Сад, Р.Србија и Универзитетот во Марибор, Р.Словенија, на овој јубилеј 

присуствуваа гости од овие реномирани научноистражувачки институции. 

 

Сознанијата стекнати од соработката со светските универзитети е пренесувано преку 

работа на семинари, работилници, симпозиуми, конференции, објавено во брошури и  

усвоени со документи на Наставно-научниот совет. 

Со усвојување на годишниот извештај за реализирани активности на Деканот и 

Деканатот во период од 15.9.2013 до 14.9.2014 усвоен на XXXIX седница на ННС одржана 

на 31.10.2014 година, е проследена реализацијата на целите и задачите зацртани во 

Стратегијата за развој на Факултетот.  

Со прифаќање на годишниот извештај за работата на ТМФ во 2014 година, како и на 

сите други активности, може да се каже дека реализацијата е успешна.  

Препорака за унапредување: Да се продолжи со следење на стратешките цели на 

Факултетот.   

 

3.Организациона структура 

 

За поуспешно реализирање на своите цели и задачи, Факултетот е организиран во 

Институти:  

 Институт за неорганска технологија, 

 Институт за органска технологија, 

 Институт за текстилно инженерство, 

 Институт за хемиско и контролно инженерство, 

 Институт за екстрактивна металургија, 

 Институт за преработувачка металургија. 



 

 

7 

 

Институтите ги креираат предметните содржини на дисциплините и ги развиваат 

различните научни и стручни области од технологијата и металургијата. Тие 

воспоставуваат соработка со дипломираните инженери од стопанството и ја негуваат 

апликативната дејност.    

На факултетот се реализирани следниве активности поврзани со доживотно учење: 

 потпишан мултилатерален договор со 6 универзитети од Балканот за 

реализација на курсеви за доживотно учење за потребите на индиустријата,  

 активна е компјутерска лабораторија за одржување курс за доживотно учење во 

областа на одржливи технологии, наменет за кадарот на индустријата. 

На Факултетот постои и Центар за трансфер на технологија, во рамките на кој се 

одвиваат кратки курсеви во компјутерски подржаното хемиско процесно и текстилно 

инженерство. 

За вршење на стручно-административните работи се задолжени службите: 

 Секретарот на факултетот,  

 Служба за финансии и сметководство, 

 Студентска служба, 

 Библиотека.  

 

3. Застапување и раководење со Факултетот  

 

 Застапувањето и раководењето со факултетот се одвива  преку: 

1. Деканот, 

2. Продеканите (3 продекани), 

3. Деканатска управа 

4. претставници во Универзитетскиот сенат.   

Раководењето на факултетот се извршува преку работата и донесените одлуки од 

страна на Наставно – научниот совет.   

Наставно-научниот совет го сочинуваат наставници и претставниците од 

соработниците и студентите. Во работата на Наставно-научниот совет и деканатска управа 

учествува и Секретарот, но без право на глас.  

Деканот го застапува факултетот во земјата и во странство и раководи со седниците 

на Наставно-научниот совет.  

Деканатската управа е составена од 11 члена: декан, 3 продекани, 6 раководители на 

институти и еден претставник од студентите.  

Во работата на факултетот се применуваат Законот за високо образование, Статутот 

на Универзитетот и различни правилници со кои се регулираат образовната и научната 

дејност на Факултетот во рамките на Универзитетот.  
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Во периодот опфатен со извештајот, на Технолошко-металуршкиот факултет се 

донесени повеќе правилници, одлуки и акти за законско функционирање на Факултетот, 

кои  се подолуспоменати: 

-  правилник за заштита од пожари и експлозии 

-  план за заштита и спасување 
-  мобилизација  на силите за заштита и спасување, материјално-техничките средства и 
опрема 

-  план за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи 

-  план за прва медицинска помош 
-  план за згрижување на настрадани и загрозени 
-  план за радиолошка,хемиска и биолошка заштита 
-  план за засолнување на вработените,корисниците на услуги,средствата за работа и 
материјалните добра 

-  план за врски и  посебни документи 
-  процена на опасностите и планирање на заштитата и спасувањето  во случај на 
природни непогоди, техничко-технолошки и други несреќи. 

 

Деканот и продеканот учествувале на дебатите организирани во Владата на РМ од 

Министерство за образование и наука и Министерство за економија за законот за 

иновациска дејност.     

Препорака за унапредување: Неопходно е да се обезбеди континуитет во 

донесувањето на правилници и одлуки со цел постојано унапредување на квалитетот на 

работата на Факултетот.    

Во управување се вклучени и студенти. Студентите имаат Студентски парламент кој 

го сочинуваат претставници на студенти од сите студиски програми и години на 

студирање (вкупно 7 члена) и студентски правобранител. Во работата на ННС учествуваат 

4 студенти (поголем од 10 % од вкупниот број на членови на ННС). Студентите се 

застапени и во различни комисии на Факултетот, како и во комисија за самоевалуација.  

 

 

III. САМОЕВАЛУАЦИЈА НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ 

 

За подобрување на наставата на додипломските студии на ТМФ во текот на 2013 

година, а во согласност со стратегијата за развој на ТМФ, донесена од страна на  

Наставно-научниот совет, беа  превземени и реализирани следните активности:  

 Модернизирање на постоечките студиски програми и создавање на нова 

програма 

Во овој период факултетот се фокусира во имплементација на дел од зацртаните 

стратешки цели во полето на модернизирањето на постојните студиски програми и 
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воведување на нови. Со заедничко залагање на наставно-научниот кадар дојде до 
создавање, акредитирање и стартување со првата генерација на студенти на 

новокреираната студиска насока: инженерство на материјали и нанотехнологии. При 
тоа може да се нагласи дека   покажаниот интерес за оваа насока секако се должи и на 
учеството на средношколците на државниот натпревар за наноматеријали и 

нанотехнологии. 
На додипломските студии – прв циклус студии новината беше насочена во поглед на 

внесување на предмети од областа на менаџментот, претприемништвото и компјутерските 
науки, како изборни предмети.  

Во 2014 год се изведува настава на следните студиски програми: 

I, II и III година (КТС3)-  

1. Дизајн и инженеринг на облека 

2. Металургија, дизајн и менаџмент   

 IV година  

– модул Екстрактивно металуршко инженерство 

–модул Преработувачко металуршко инженерство 

–модул Менаџмент и енергетска ефикасност во металуршко инженерство 

3. Неорганско инженерство и заштита на животна средина  

 III година  

- модул: Базно неорганско инженерство и животна средина 

- модул: Керамика, дизајн и технологии  

4. Полимерни материјали, дизајн и менаџмент 

5. Прехранбена технологија и биотехнологија 

 III година  

- модул - Биотехнологија 

- модул - Прехранбена технологија 

6. Дизајн и менаџмент на технолошки процеси 

7. Инженерство на материјали и нанотехнологии 

 

IV година (КТС2): 

1. Конфекциско инженерство 

2. Металургија и метални материјали  

- модул: Mеталургија 

- модул: Mетални материјали 

3. Неорганско инженерство и заштита на животна средина  

- модул: Базно неорганско инженерство 

- модул: Инженерство на неметали 

4. Полимерно и органско инженерство 
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5. Хемиско процесно инженерство 

6. Прехранбена технологија и биотехнологија  

- модул: Биотехнологија 

- модул: Прехранбена технологија 

8. Наука за материјали 

 

Континуираното образование на дипломираните студенти се остварува преку 

организираање на постдипломските и докторски студии.  

Постдипломските студии (II циклус на студии) се организирани како магистерски 

студии.  

Во полето на последипломските студии, односно студиите од втор циклус, 

факултетот започна со процедурата на модернизирање на постоечките студии, со 

креирање на нови изменети студии. Потоа следеше процесот на акредитација и 

одобрување од страна на Министерството за образование и наука и Одборот за 

акредитација на високото образование. Откако беше завршен процесот на акредитација, 

новите постдипломски студии, составени од 12 различни студиски programi стартуваа од 

февруари 2014 година.  

 

Студиските програми за магистерски студии: 

1. Металургија и метални материјали 

2. Екстрактивна металургија 

3. Нови материјали – полимери 

4. Неорганско инженерство и заштита на животната средина 

5. Процесно инженерство 

6. Електрохемиско инженерство 

7. Текстилна хемиска технологија и екологија 

8. Менаџмент на конфекциски процеси 

9. Прехранбена технологија и биотехнологија  

- модул: Биотехнологија 

- модул: Прехранбена технологија 

10. Управување со квалитет и безбедност на храната 

11. Инженерство на животна средина 

12. Менаџмент на квалитет 

 

Докторските студии се организирани преку Школа за докторски студии во рамките 

на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”. Технолошко-металуршкиот факултет успешно 

ги заврши акредитациите за студиските програми од трет циклус. 
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Докторските студии (III циклус на студии) се изведуваат на две студиски програми: 

1. Технологија  

2. Металургија 

Овие студии непречено течат и списокот на ментори се прошири во повеќе наврати.  

 

Согласно  меѓусебно потпишаните договори за соработка помеѓу факултетот и 24 

реномирани македонски компании, факултетот континуирано одржува теренска и 

практична настава Практичната настава за студентите од ТМФ, и во 2014 година беше 

успешно реализирана во летниот период, во времетраење од 4 недели.  

 

Препорака за унапредување: Континуирано следење на усогласеноста на студиските 

програми на факултетот со студиските програми на ЕУ универзитети за да се обезбеди 

мобилност на студентите и поголемо вработување на европскиот пазар.  

 

 

IV. САМОЕВАЛУАЦИЈА НА НАСТАВНО-НАУЧЕН И СОРАБОТНИЧКИ КАДАР 

 

На факултетот се вработени вкупно 75 лица и тоа: 51 наставен и соработнички кадар 

(табела 1), 5 лаборанти, 1 систем оператор, 18 административно – технички персонал. 

Меѓу наставниците доминира женскиот пол. 

 Табела  1 – Структура на вработените на ТМФ – Скопје во 2014 година   

 

 

Звање  

2014 год 2013/2014 

год 

Пол  

Вкупно 

Просечна  

старост 

 

Со научен 

степен доктор 

на науки (%) 

 

Вкупно  

Женски 
 

Машки 

Редовен 

професор 
13 7 20 55.05 100 19 

Вонреден 

професор 
9 4 13 47.15 100 14 

Доцент 6 2 8 39.62 100 8 

Асистент 2 6 8 33.12 - 6 

Помлад 

асистент 
2 0 2 30.50 - 6 

Соработник - - - - -  

Вкупно 32 19 51   53 

 



 

 

12 

 

Во изминатиот период има значително намалување на наставниот кадар на 

факултетот од 92 (2002 година) на 56 во 2009, 55 во 2012 година, 53 во 2013 година. 

односно 51 во 2014 година што претставува значително намалување во однос на 2002 

година. Односот наставник - соработник е неповолен (број на наставници на 1 соработник 

изнесува 4,1). Академската структура на наставниот и помошно наставниот кадар е 

соодветна и ги следи законските одредби. Така, 100 % од наставниците се доктори на 

науки.   

Споредено со претходниот евалуационен период во 2013 година, во 2014 година 

бројот на наставно-соработнички кадар е константен.  

Состојбата на факултетот во поглед на кадровските прашања останува сеуште 

проблем, како кај наставниот кадар така и во административно-техничкиот кадар. Во 

периодот од 01.11.2013 до 31.11.2014 година се спроведени постапки и се реализирани 

следните унапредувања: 

- 1 вонреден професор е унапреден во редовен професор, 

- 2 доценти се унапредени во вонредни професори, 

- 1 асистент во доцент и 

- 4 помлади асистенти во асистент.  

Старосната структура на наставниците на ТМФ нема голема промена во однос на 

претходната година. Најголем број од асистентите и помладите асистенти припаѓаат на 

возрасната група од 30-35 години.  

 

Препорака за унапредување: Континуирано следење и поттикнување на солидни 

студенти за повисоко образование на II и III циклус студии, со цел добивање на 

квалитетни магистри и доктори на технички науки кои претставуваат иден потенцијал за 

соработнички кадар на Факултетот. Целта на ТМФ е подмладување на кадарот со квалитет 

преку нови вработувања.  

 

Ангажираност на наставниот и соработничкиот кадар 

    

Во табела 2 е прикажан просечен неделен број на часови на ТМФ по наставник и 

соработнички кадар и по студиска програма. Се забележува дека има голема разлика во 

ангажираност на наставниците и на асистентите по студиските програми (табела 1-6, 

прилог). 6 наставници од Факултетот се ангажирани и во процесот на изведување настава 

на други високообразовни институции на матичниот Универзитет.   

Во поглед на квалитетно изведување на наставата наставниците подготовиле 

интерни материјали на македонски јазик за сите предмети (табела 3).  
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Табела 2 – Просечен број на часови неделно по звање на наставно- соработничкиот кадар 

и по студиски програми 

Студиска програма 

 

Редовен 

професор 

Вонреден 

професор 

Доцент Асистент Помлад 

асистент 

1.Дизјан и инженеринг 

на облеката 
9,5 

(предавања) 

1,7 (вежби) 

8,0 

(предавања) 

4,5 (вежби) 

8,0 

(предавања) 

6,0 (вежби) 

 

27,0 

 

- 

2. Дизајн и менаџмент 

на технолошки процеси 
 

10,6 

0,7 (вежби) 

 

11,7 

1,7 (вежби) 

 

8,0 

3,0 (вежби) 

 

12,7 

 

- 

3. Прехранбена 

технологија и биотехно-

логија  

 

15,0 

 

21,0 

 

10,0 

2,0 (вежби) 

 

20,7 

 

- 

4. Неорганско 

инженерство и заштита 

на животната средина 

 

21,7 

 

15,0 

 

 

21,0 

 

 

34,3 

 

- 

5. Металургија, дизајн и 

менаџмент 
17,8 

4 (вежби) 

15,0 

 

13,5 

 

 

- 

 

- 

6.Полимерни 

материјали, дизајн и 

менаџмент 

10,7 

10,3 (вежби) 

11,0 

12,5 (вежби) 

- - - 

Просечен број на часови 14,2 

2,8 (вежби) 
13,6 

3,1 (вежби) 

10,1 

1,8 (вежби) 

15,8 - 

  

Табела 3 –Учебници и интерни материјали на предметите на студиските програми во 

Институти на ТМФ 

Институти   Учебници и интерни 

материјали 

Органска технологија  - 

Neorganska Tehnologija  - 

Hemisko i кontrolno in`enerstvo  1 

Tekstilno in`enerstvo  2 

Ekstraktivna мetalurgija  - 

Prerabotuva~ka мetalurgija  1 

Вкупно 4 

 

Факултетот континуирано работи и ги следи резултатите од научноистражувачка 

работа на наставниот кадар. И покрај значително намалениот број на национални научно 

истражувачки проекти, ТМФ го задржува број на печатени трудови во списанија со 

импакт фактор околу 15 i 5 truda vo spisanija so me|unaroden  ureduva~ki odbor.  
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Наставниците и соработниците во 2014 година имаат забележително учество и на 

конгреси, симпозиуми, семинари и работилници, како на домашно, така и на меѓународно 

ниво во својство на поканет предавач, со усни соопштенија и апстракти (табела 4).  

  

Табела 4 –Научно – истражувачка активност во 2014 година 

Учество Број на учества 

 домашни меѓународни 

во својство на поканет предавач на 

конгреси, симпозиуми, семинари и 

работилници  

 

2 

 

10 

на наставници и соработници во 

научноистражувачките проекти   

7 2 

на меѓународни манифестации 

(конгреси, конференции, симпозиуми, 

семинари, работилници) 

усни соопштенија -

2 

апстракти -37 

усни соопштенија-3 

апстракти - 30 

 

Тоа се следи и преку исполнувањето на условите за критериумите за ментор на 

докторски студии. Во овој период организирани се 2 работилници по проектите од 

МОЕПП.  

Реализирани 6 студиски престои  во рамките на ЕРАСМУС и ФП7 проектите. 

Наставниот кадар е вклучен и во реализацијата научноистражувачки и едукативни 

проекти во програмите NATO, CОST, MOEPP и MОН.  

Спроведени се 2 специјализирани длабински технолошки обуки од областа на 

конфекциско инженерство во соработка со Министерство за економија на Р. Македонија 

Во табела 2-1 и 2-2 во прилогот се прикажани проектите по студиските програми на прв 

циклус, додипломските студии.  

 

Препорака за унапредување: Со цел да може објективно, веродостојно и 

континуирано да се следи научно-истражувачката активност на кадарот на ТМФ, се 

препорачува наставниот кадар редовно да ги апдејтира податоците на ВЕБ страната 

на факултетот. Исто така, и понатаму Факултетот и раководителите на проектите треба 

да работат на зголемување на мотивацијата на младите истражувачи кон 

научноистражувачка работа и презентирањето на трудови на конференции. Факултетот 

треба да работи на подигнуваање на нивото на оспособеноста на истражувачите за 

подготовка на сеопфатни предлог проекти и извештаи за проекти според соодветните 

критериуми на меѓународните организации (HORIZONT 2020, UNIDO, NSF-USA).  
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Во текот на 2014 година наставниот кадар активно соработува со компаните од 

македонското стопанство,  за кои се изработени различни типови  експертизи, технолошки 

студии  и анализи.  

Исто така, тимот на професори кои добија лиценци за судски вештаци активно 

работеа на изработка на стручни вештачења од областа на нафтата, пластиката, текстилот 

и водите.  

 

V. СТУДЕНТИ И ЕФИКАСНОСТ ВО СТУДИРАЊЕТО 

Студии од прв циклус - додипломски студии 

Вкупниот број на запишани студенти на додипломските студии на Технолошко-

металуршкиот факултет во Скопје во учебната 2014/15 година изнесува 125. Од нив,  120 

се редовни, а 5 се вонредни студенти (табела 5).  

Табела 5. Број на вкупно запишани студенти на додипломските студии 

Вкупно запишани студенти на додипломските студии 

2011/2012 год. 2012/2013 год. 2013/2014 год. 2014/2015 год. 

102 136 157 125 

 Ако се направи споредба на бројот на запишаните студенти во однос на 

претходните 3 години, од податоците добиени со активностите на Комисијата за 

самоевалуација, и прикажани во табела 6, може да се забележи следново: во учебната 

2014/2015 година бројот на запишаните студенти се намалил за 25,6% во однос на 

2013/2014 година и за 8,8% во однос на 2012/2013 година, а во однос на учебната 

2011/2012 година се зголемил за 18,4% . 

Табела 6. Споредба на бројот на запишани студенти на додипломските студии во однос на 

претходните години 

Споредба на број на запишани студенти во 2014/2015 година во однос на претходните  

2011/2012 год. 2012/2013 год. 2013/2014 год. 

      зголемување за 18,4% 

(од 102 на 125) 

        намалување за 8,8%  

(од 136 на 125) 

    намалување за 25,6%     

(од 157 на 125) 
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Добрата тенденција на раст на бројот на студентите оваа година е прекината и би 

требало да се анализираат можните причини за тоа и да се предложат соодветни мерки за 

надминување на истите.  

Со цел да се зголеми бројот на студенти кои ќе студираат на Технолошко-

металуршкиот факултет, претходно осмислената и отпочната рекламна кампања продолжи 

и оваа година. Така, Технолошко-металуршкиот факултет во оваа учебна година 

реализираше различни промотивни активности. Дел од позначајните се: 

1. Обезбедување на стипендии за најдобрите студенти од прва година. Согласно со 

потпишаниот Меморандум за соработка со повеќе компании од државата, за оваа 

учебна година беа обезбедени 49 стипендии, и тоа: 

  - 25 стипендии од Министерството за образование и наука од Скопје;  

  - 13 стипендии од повеќе македонски компании – „Здравје-Радово“, „Адинг“,  

    „Урбан Инвест“, „Макпрогрес“, „Окитекс“, „Европа“, „Благој Ѓорев“ и “Фени 

    индустри“;  

- 10 стипендии од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје, како едно-

годишна партиципација; и 

- 1 стипендија од Технолошко-металуршкиот факултет за најдобриот учесник на 

 на натпреварот „Наноматеријали - материјали на иднината”, како едногодишна  

  партиципација. 

2. Рекламирање на Факултетот преку посетите на средните училишта низ целата 

Република и преку реализација на натпреварот за средношколците од Републиката 

под назив ,,Наноматеријали-материјали на иднината“. Натпреварот беше под 

покровителство на Министерот за образование и наука на Република Македонија.  

На натпреварот ,,Наноматеријали-материјали на иднината“ учествуваа тимови од 3 

ученици со изработка на проект за структурата, својствата и примената на 

наноматеријалите во различни области од техниката, медицината, и од 

секојдневието, како прв дел од натпреварот, и со презентација на проектот, како 

втор дел. На натпреварот учествуваа 313 екипи од 49 средни училишта од целата 

Републиката, односно вкупно 939 учесници.  

Натпреварот ,,Наноматеријали-материјали на иднината“ беше организиран во две 

етапи – регионален и државен натпревар. Регионалните натпревари се одржаа во 7 

региони, каде беа доделени по 3 награди. На државниот натпревар учествуваа 

вкупно 23 тима и за најдобрите беа доделени соодветни награди – парични и 

стипендии за студирање на Технолошко-металуршкиот факултет.   

3. Во рамките на 55-годишниот јубилеј на Факултетот, Институтот за дизајн и 

инженеринг на облека организираше традиционална модна ревија. Прикажаните 

креации беа дело на гостинка од Италија, Нунција Пилато, архитект и дизајнер од 

Наполи, и на студентите од IV година на насокатата Дизајн и инженеринг на 
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облека. На ревијата присуствуваа студенти, наставен кадар и поголем број 

домашни и странски професори, менаџери и соработници на Факултетот.  

4. Реализација на веќе традиционалниот Отворен ден на Факултетот, кога 

средношколците од различни средни училишта од целата Република го посетија 

нашиот Факултет и се запознаа со дел од опремата, училниците, лабораториите, 

како и со студиските програми и условите на студирањето на Технолошко-

металуршкиот факултет. 

5. Објавување на повеќе натписи и статии за активностите на Технолошко-

металуршкиот факултет во списанијата Капитал,  Инженерство, Студент, 

Матурант, Дневник и Нова Македонија. 

6. Популаризација на факултетот преку повеќе настапи на Деканот и наставно-

научниот кадар на телевизиски и радиоемисии - Сител, Алфа, МРТ1, Наша ТВ и 

Македонско радио.  

7. Популаризација на Факултетот и кај децата од основните училишта, преку 

реализација на посета на учениците од ОУ „Љубен Лапе” од Скопје. При посетата 

беа разгледани лабораториите и изведени пригодни експерименти, со цел да им се 

приближат дејностите и наставните и научните тематики кои се негуваат на нашиот 

Факултет.  

8. Учество на Факултетот на Саемот на образование. 

9. Постојано рекламирање на Факултетот на социјалните мрежи Fаcebook и Twitter.  

 

Препорака за унапредување: Да се задржат досегашните активности, да се развијат и 

унапредат истите и да се обогатат содржините на тековните и новите активности за 

интензивно промовирање на постоечките студиски програми на Факултетот.  

 

Факултетот, во рамките на своите можности, преку разновидни облици на 

дејствување активно работеше на модернизирање и осовремување на изведувањето на 

наставните содржини, со цел да се подобрат условите на студирањето, успехот на 

студентите и да се намали времето на студии потребно за дипломирање. 

Со цел да се подобрат условите за реализација на наставата беше набавена 

компјутерска опрема и беа опремени повеќе лаборатории со нови инструменти и 

лабораториска опрема, неопходни за изведување на наставата.  

Сe aкредитираше новата студиска насока Инженерство на материјали и 

нанотехнологии и првата генерација студенти веќе започна со студиите. Покажаниот 

интерес за оваа насока секако се должи и на учествотото на средношколците на два 

реализирани натпревари за наноматеријали и нанотехнологии во 2013 и 2014 година.  

Постоечките насоки ги модернизираа своите студиски програми со внесување на 

нови изборни предмети со атрактивни содржини, главно од областа на менаџментот, 

претприемништвото и компјутерските науки.  
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Согласно законските прописи, беше составена листа на истакнати стручњаци од 

практиката и беше донесена одлука за визитинг професори, кои ќе бидат вклучени во 

процесот на наставата. Наставата со визитинг професори веќе отпочна.  

Факултетот во зголемен обем реализираше теренска настава и посета на компаниите 

во Републиката. Престојот во нивните погони на студентите им дава можност за 

непосредно запознавање со процесите, технолошките линии и опремата. При 

изведувањето на теренска настава студентите се стекнуваат со практични знаења и 

вештини и успешно ги надополнуваат теоретските со практичните знаења.       

Содржината на студиските насоки се објавува на web-страницата на Факултетот и на 

студентскиот портал. Студентите од I, II и III година успешно го користат новиот 

информатички систем I-know. Сите потребни известувања како резултати од испитите, 

распоредот на часови и вежби и други информации се наоѓаат на огласната табла на 

Факултетот и на огласните табли пред секој Институт, како и на Студентскиот портал на 

web страница на ТМФ.  

Ефикасноста на студирањето е еден од најважните показатели на реализација на сите 

вложени напори на наставниот кадар за успешно изведување на наставниот  материјал и 

успешно совладување на истиот од страна на студентите. За таа цел беше анализирана 

состојбата во 2014 година, од аспект на број на дипломирани студенти, нивната средна 

оценка при студирање и проодноста од година во година. Констатираните состојби потоа 

беа споредени со состојбите во претходните години. 

  Во табела 7 е даден вкупниот број на дипломирани студенти во 2012, 2013 и 2014 

година. Извршената анализа покажа дека вкупниот број на дипломирани студенти во 2014 

година е 70. Во однос на 2013 година, кога дипломирале 162 студенти, ова претставува 

намалување за 1,3 пати. Намалувањето се должи на зголемен обем на дипломирани 

студенти во 2013 година, кога дипломираа голем број студенти чиј статус со години беше 

во мирување, а кои со законски акти имаа крајни рокови за дипломирање до септември 

2013 год. Но, во однос на 2012 година бројот на дипломираните студенти се зголемил за 

15 студенти, или за 27,27%.  

  

Најголем број на студенти во 2014 година дипломирале на студиските програми 

Прехранбена технологија и биотехнологија – 16 и Биотехнолошко инженерство - 26, т.е., 

вкупно 36 студенти, што во однос на 70 дипломирани студенти на сите студиски програми 

за 2014 година изнесува 51,4%.  
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Табела 7. Број на дипломирани студенти во 2012, 2013 и 2014 година 

 

Студиска програма 
Број на дипломирани студенти во 

2012 год. 2013 год. 2014 год. 

Конфекциско инженерство 14 24 10 

Прехранбена технологија и биотехнологија 

                модул Биотехнологија 

- 

13 

3 

23 

- 

16 

                модул Прехранбена технологија 

Биотехнолошко инженерство 

9 

1 

35 

- 

20 

- 

Базно органско и полимерно инженерство 

Полимерно и органско инженерство 

8 

- 

7 

- 

1 

1 

Инженерство на неметали 2 - - 

Преработувачка металургија 2 17 1 

Екстрактивна металургија - 13 - 

Металургија и метални материјали 

               модул:Металургија 

модул:Метални материјали 

  

9 

2 

Дизајн и менаџмент во хемиска индустрија 

      Петрохемиско инженерство* 

2 

- 

6 

3 

- 

- 

Хемиско процесно инженерство - - 1 

Базно и неорганско инженерство 

       Керамичко инженерство* 

1 

- 

12 

2 

- 

- 

Неорганско инженерство и заштита на 

животна средина 

       модул Инженерство на неметали 

       модул Базно неорганско инженерство - - 

5 

4 

Текстилно инженерство 1 3 - 

              Вкупно 55 162 70 

 

Во табела 8 е даден просечен успех при студирањето на студентите кои дипломирале 

во 2014 година, за сите студиски насоки. Со цел да се изврши споредба, во табелата 8 се 

дадени и податоците за 2012, 2013 и 2014 година.  

Од податоците дадени во табелата 8 се гледа дека просекот на студирање на нашиот 

Факултет за 2014 година се движи од 6,67 до 8,96, или, во просек, 7,37. Во однос на 

претходните години се забележува благо зголемување на просекот на студирање во однос 

на 2012 година за 1,96% и зголемување од 4,42% во однос на 2013 година. Сметаме дека 

ова се должи на законската обврска со која сите недипломирани студенти требаше да 

дипломираат заклучно со декември 2013 година, поради што  бројот на дипломираните 

студенти во 2013 година беше зголемен за речиси трипати во однос на претходната, 2012 

година. Во исто време, просекот на студирањето беше намален поради тоа што овие 



 

 

20 

 

студенти со години паузираа, нивните студии беа во мирување и, во најголем дел, тоа беа 

студенти со послаб успех. 

 

Табела 8. Просечен успех на студентите кои дипломирале во 2012, 2013 и 2014 година 

 

Студиска програма 
Просечен успех на студентите     

кои дипломирале во 

2012 год. 2013 год. 2014 год. 

Конфекциско инженерство 7,04 7,22 6,72 

Прехранбена технологија и биотехнологија 

                модул Биотехнологија 7,90 

 

7,65 

 

7,79 

                модул Прехранбена технологија 

Биотехнолошко инженерство 

7,33 

7,10 

7,16 

- 

7.46 

- 

Полимерно и органско инженерство 6,03 7,04 7,31 

Базно органско и полимерно инженерство - - 7,46 

Инженерство на неметали 7,14 - - 

Преработувачка металургија 6,74 6,81 6,88 

Екстрактивна металургија - 6,79 - 

Металургија и метални материјали 

               модул: Металургија 

модул: Метални материјали 

-  -           

8,55 

-                                   

6,87 

6,67 

8.96 

Дизајн и менаџмент во хемиска индустрија 

      Петрохемиско инженерство* 

7,27 

- 

7,38 

7,10 

- 

- 

Хемиско процесно инженерство   7,00 

Базно и неорганско инженерство 

       Керамичко инженерство* 

7,51 

- 

6,85 

6,86 

- 

- 

Текстилно инженерство 6,90 6,96 - 

Неорганско инженерство и заштита на 

животна средина 

       модул Инженерство на неметали 

       модул Базно неорганско инженерство 

 -                

-     

-                   

-     

7,80 

      7,1 

              Вкупно 7,228 7,058 7,37 

 

Во рамките на анализата на ефикасноста на студирањето беше разгледан и успехот 

во преминување на студентите од година во година. Во табела 9 е прикажана проодноста 

на студентите од година во година одделно по студиските програми.  
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Табела 9. Проодноста на студентите од година во година                                                                      

по студиските програми за 2014 година 

 

Студиска програма 
Број на студенти 

од I во II 

година 

од II во III 

година 

 од III во IV 

година 

Дизајн и инженеринг на облека*  

Конфекциско инженерство**  
-10 -6 -2 

Прехранбена технологија и биотехнологија* 

Прехранбена технологија и биотехнологија** -2 -5 +7 

Полимерни материјали, дизајн и менаџмент* 

Полимерно и органско инженерство** -4 -4 -1 

Металургија, дизајн и менаџмент*   

Металургија и метални материјали** 
-8 иста сост. +11 

Дизајн и менаџмент на технолошки процеси* 

Хемиско процесно инженерство** -7 -1 +1 

Неорганско инженерство и заштита на 

животна средина 
-5 -1 +1 

       Вкупно -36 -17 +17 

    * нов назив на студиските програми, за студентите од I и II година 

  ** стар назив на студиските програма, за студентите од III и IV година 

Генерално, може да се констатира намалување на бројот на запишани студенти при 

премин од година во година. Така, во II година се запишале 36 студенти помалку во однос 

на I година, во  III  година  -  17 помалку во однос на II година, а во IV година 17 повеќе во 

однос на III  година. Проодноста на студентите од III во IV година е зголемена делумно и 

поради тоа што студентите од дисперзираните студии од Кавадарци, кои оваа година се 

ставени во мирување, се префрлени на студии во Скопје. 

Проодноста на студентите од I во II година е најслаба кај студентите од студиската 

програма Дизајн и инженеринг на облека (за 10  помалку) и кај студентите од студиската 

програма Металургија, дизајн и менаџмент (за 8 помалку). Кај студиската програма 

Прехранбена технологија и биотехнологија овој показател е само 2 студента помалку.  

Проодноста на студентите од II во III година е подобрена за 52,7% во однос на 

проодноста на студентите од I во II година. Споредено по студиските програми, најдобра 

проодност на студентите има на студиските програми Металургија и метални материјали 

(со целосна проодност) и Дизајн и менаџмент на технолошки процеси и Неорганско 

инженерство и заштита на животна средина (со 1 студент помалку), а најслаба проодност е 

на студиската програма Дизајн и инженеринг на облека (за 6 помалку).  
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Проодноста на студентите од III во IV година е задоволителна. Најдобра проодност 

на студентите се забележува на студиската програма Металургија и метални материјали, 

со 11 студенти повеќе (од претходно спомнати причини) и на Прехранбена технологија и 

биотехнологија, со 7 студенти повеќе.  

 

Препорака за унапредување: Факултетот во иднина треба да ги анализира причините за 

најслабата проодност на студентите при преминот од I во II година, одделно, по 

предметите и да се обиде да изнајде решение, со цел да се постигне уште подобра 

проодност на студентите.   

Студии од втор циклус - последипломски студии 

 

Во 2014 година Факултетот ги модернизираше постоечките студии од втор циклус. 

По акредитација и одобрување од страна на Министерството за образование и наука и 

Одборот за акредитација на високото образование, новите последипломски студии 

започнаа од февруари 2014 година. Тие опфаќаат 12 студиски програми од областа на 

технологија и металургија. Во табелата 10 е прикажан број на студентите кои 

магистрирале во текот на 2014 година и нивниот просечен успех. Исто така, за споредба, 

во истата табела се дадени истите податоци и за 2012 и 2013 година.   

На сите студиски програми во 2014 година се запишале вкупно 12 магистранти. 

Магистрирале 7, од кои 2 на Менаџмент на квалитет и по 1 на  Инженерство на животна 

средина, Нови материјали - неоргански материјали, Хемиска текстилна технологија и 

екологија и Електрохемиско инженерство. Во споредба со претходните години, бројот на 

магистрираните студенти во 2014 година се намалил за 3 (27,67%), односно за 5 (41,67%). 

Постигнатиот успех од испитите се движи од 7,33, кај магистрантите на 

Прехранбена технологија и биотехнологија, до 10, кај магистрантите на Електрохемиско 

инженерство и Хемиска текстилна технологија и екологија. Просечен успех за сите 

студиски програми за 2014 година е 9,32. Иако постигнатиот успех од испитите е намален 

во однос на 2012 и 2013 година, за 0,85% и 3,62%, последователно, тој и понатаму е 

задоволителен. 
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Табела 10. Број на студенти на вториот циклус на студии                                                                      

и нивниот просечен успех во 2012, 2013 и 2014 година 

 

 

Студиска програма 

Број на студенти Успех од 

испитите 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Управување со квалитет и безбедност на храна 2 3  8,66 9,38 - 

Управување со квалитет 1 -  9,12 - - 

Прехранбена технологија и биотехнологија,       

модул: биотехнологија 

         модул: прехрана 

2 

- 

1 

- 

- 

1 

9,16 

- 

9,50 

- 

- 

7,33 

Инженерство на животна средина 2 2 1 9,66 10 9,17 

Менаџмент на квалитет 1 2 2 966 9,75 9,75 

Процесно инженерство 1 -  10,0 - - 

Неорганска технологија 1 -  9,57 - - 

Нови материјали – полимери  1   10 - 

Нови материјали - неоргански материјали   1   9,71 

Хемиска текстилна технологија и екологија  1 1  9,50 10 

Екстрактивна металургија  1   10 - 

Електрохемиско инженерство  1 1  9,33 10 

         Вкупно 10 12 7 9,40 9,67 9,32 

 

Студии од трет циклус - докторски студии  

Докторските студии се организирани преку Школата за докторски студии, во 

рамките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Технолошко-металуршкиот 

факултет успешно ги заврши акредитациите за студиските програми од третиот циклус, 

кој опфаќа докторски студии по металургија и докторски студии по технологија. 

Докторските студии се реализираат континуирано, а списокот на ментори неколкупати 

беше обновуван.  

 

По преземените активности за зголемување на бројот на докторанди, во 2014 година 

на докторски студии се запишаа 2 нови кандидати, односно вкупно 11 докторанди од 

почетокот на работата на Школата за докторски студии.  

 

Во 2014 година беа одбранети 2 докторски дисертации, реализирани по стариот 

систем, со пријавување на докторска дисертација. Споредено со 2013 година, тоа е за 1 

докторска дисертација помалку, кога беа одбранети 3 докторски дисертации.  
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Студентски активности во текот на 2014 година 

Во текот на 2014 година, студентите на Технолошко-металуршкиот факултет 

успешно остварија повеќе наставни и воннаставни активности. Меѓу нив вреди да се 

спомнат следниве:  

 Учество на студенти од студиската насока Прехранбена технологија и биотех-

нологија на летната школа на Факултетот за хемија и хемиско инженерство во 

Марибор, Словенија, во период од 13 до 20 јули 2014 година, реализирано преку 

проектот Интернационални летни школи: инструментални анализи, финансиран од 

ДААД, во координација на д-р Весна Рафајловска.  

 Учество на студенти од студиската насока Прехранбена технологија и биотех-

нологија на летната школа на Факултетот за хемија и хемиско инженерство во 

Марибор, Словенија, во период од 20 до 27 јули 2014 2014 година, реализирано 

исто така преку проектот Интернационални летни школи: инструментални анализи, 

финансиран од ДААД, во координација на д-р Весна Рафајловска. 

 Следење на обука за користење на инструментот за механичко тестирање на 

пластични материјали од 17 до 18 јуни 2014 година од страна на екипа на млади 

истражувачи, постдипломци на Факултетот, кои учествуваат во НАТО проектот, 

како и дел од наставниот кадар и од студентите на Факултетот. 

 Следење на обука за користење на на UV-VIS спектрофотометар, организрана на 

24.06.2014 за постдипломци на Факултетот, кои учествуваат во НАТО проектот, 

како и дел од наставниот кадар и од студентите на Факултетот. 

 Учество на студентите од студиската програма Дизајн и инженеринг на облека со 

свои креации на Модната недела во Ниш, Србија.  

 Учество на студентите од студиската програма Дизајн и инженеринг на облека со 

свои креации на Модната ревија одржана во склоп на 55-годишниот јубилеј на 

Факултетот, 19.06.2014. 

 Учество на студентите од студиската програма Дизајн и инженеринг на облека на 

Скопскиот цветен фестивал од 17 до 18 мај 2014. 

 Организација и реализација на Технологијада во Струга. На Технологијадата 

учествуваа околу 500 студенти од повеќе технолошко-металуршки факултети,  

членки на Заедницата на Технолошко-металуршки факултети.  

 Учество на студентите на Технологијадата во сите спортски дисциплини и во 

презентација на трудови во научниот дел. 

 Организација на средба на претставниците од БЕСТ, студентите и деканот на 

Технолошко-металуршкиот факултет, со цел да се разгледаат можностите кои се 

нудат со членството во оваа студентска организација. 

 Активна соработка со БЕСТ и ИАЕСТЕ и поддршка на нивните активности. 
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 Организиција на Саем за вработување во соработка со БЕСТ, на кој учествуваа  

повеќе компании од областа на технологијата, металургијата и информатиката. 

 Активности со невладини организации во програми за меѓународна размена на 

студентите. 

 Редовно осовременување и надополнување на WEB страната, студентскиот портал 

и факултетски фејсбук. 

 Учество на редовни седници на СПУКМ. 

 Активно разгледување и помагање на студентите и нивните тековни проблеми 

заедно со Студентскиот правобранител. 

 Учество на студентите, преку своите претставници, во работата на Деканатската 

управа и на Наставно-научниот совет.  

Преку своите претставници студентите имаат активна, континуирана и успешна 

соработка со деканот и продеканите. Се разгледуваат нивните барања, размена на 

студенти, проблеми во текот на студиите и се согледуваат начини на решавање на 

истите.   

 

VI. ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ 

Вкупната корисна површина на Технолошко-металуршкиот факултет (без ходници) 

која е на располагање за реализација на сите активности во текот на 2014 година изнесува 

7691,90 m
2
.   

Бројот на единици на дидактички простор за изведување на наставната, 

научноистражувачката и стручната дејност претставен е во прилогот, во табела 3. 

Факултетот располага со современ амфитеатар опремен со модерен систем за озвучување 

и презентирање. Амфитеатарот се користи за изведување на семинари и обуки, како и за 

изведување на редовна настава за студентите. 

Комплетната листа на целокупната научноистражувачка, компјутерска, техничка и 

лабораториска опрема дадена е во прилогот, од табелите 4-1 до 4-5 и табелата 5. 

Студентскиот парламент и студентскиот правобранител за своите потреби користат 

просторија во рамките на Факултетот.  

За студентите,  наставниот и административниот кадар, ТМФ овозможува користење 

на кабелски и WIFI –безжичен интернет (прилог, табела 6). 

Студентите можат да ја користат библиотеката на ТМФ која располага со читална и 

компјутерска сала (прилог, табела 7), копирницата и студентскиот ресторан. Во рамките 

на Факултетот функционира и современо уреден Клуб на пријателство, за наставниот 

кадар и надворешните гости. 

Заради подобрување на постоечките услови, со цел да се обезбеди квалитетна и 

современа настава и да се унапреди научноистражувачката работа, во текот на 2014 

година на ТМФ  обезбедени се следните  ресурси:   
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 подготвена е целосната документација за акредитација на комплетно опремената  

Текстилната лабораторија (опремена со научноистражувачка опрема од проектот 

на Владата на РМ),  

 во рамките на проектот реализиран меѓу ТМФ и германската компанија Kübler & 

Sequa, на факултетот е отворена нова лабораторија за конфекциско инженерство. 

Лабораторијата е отворена на 5.11.2014 година и е опремена со 11 машини за 

шиење, 

 во октомври 2014 година на ТМФ е пуштен во функција нов мал амфитеатар со 60 

места за седење, 

 во анексот на факултетот комплетно се реновирани две лаборатории за испитување 

на материјали, од кои 

– лабораторија за испитување на наноматеријали и  

– лабораторија за испитување на метални материјали, 

 инсталирани се и ставени во функција 3 видеобимови за подобрувањето на 

условите за реализација на наставата,  

 во десното крило на факултетот комплетно се реновирани две санитарни 

вертикали,  

 ивршена е реконструкција на неколку кабинети и предавални, 

 реконструиран е дел од фасадата на Анексот,  

 обезбедена е лабораториска опрема како донација од ОКТА Рафинерија за нафта за 

лабораторијата за испитување на нафта и нафтени деривати,  

 обезбедена е лабораторијата за ласерски третман на пластика од НАТО проектот,  

 поставена електронска рампа за контрола на влезот на паркингот на ТМФ,  

 партерно уредување пред влезот на Анексот на факутетот, 

 набавена опрема за лабораторијата за инженерска техника од проектот.   

 

Препорака за унапредување: Факултетот да продолжи со континуирана реконструкција и 

тековно одржување на опремата и просторот во согласност со целите и задачите од 

Стратегијата за развој на Факултетот, заради целите поврзани со отварање и акредитација 

на нови модерни централни лаборатории за испитување на материјали и нови технологии. 

 

VII.ФИНАНСИРАЊЕ НА ФАКУЛТЕТОТ 

 Финансирање на Факултетот се обезбедува од средствата на основачот, како и од 

сопствените приходи и донации.  

За активностите и услугите кои ги дава Факултетот остварува приход од: 

школарината за прв, втор и трет циклус студии, надомест за трошоците на студирањето, 

организирање на курсевите за континуирана едукација и други видови на стручно 
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образование и усовршување, соработка со други правни и физички лица, обуки, 

надоместоци за нострификација на дипломите, надоместоци за изведување на анализи и 

друго.  

Во текот на 2014 година средствата од буџетот изнесувале 78 859 130 денари, а 

Факултетот оствари сопствени средства во износ од 26 363 311 денари.  

 

Препорака за унапредување: Да се прати односот на приходите остварени од буџетот и од 

сопствените средства и да се тежнее да се зголемат сопствените средства, да се намалат 

расходите, да се зголемат приходите од развојните и научноистражувачките проекти од 

различни меѓународни и домашни извори, како и донации, спонзорства и кофинансирање.   

 

VIII. СИСТЕМАТСКО СЛЕДЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА НА 

КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС И КАДАР ПРЕКУ 

СТУДЕНТСКА АНКЕТА 

Студентската анкета е спроведена од 15.02 до 5.03.2014 за предметите кои имаат 

најмалку 5 студенти во група, на сите студиски програми и сите години на ТМФ. Оваа 

година за прв пат студентската анкета е направена по електронски пат преку креираниот 

софтверски програм со кој студентите можат да ги оценуваат професорите и асистентите 

поврзувајќи се на web страната на факултетот.  

Анкетата беше спроведена и координирана од страна на Комисијата за евалуација и 

од претставници на Студентскиот парламент на ТМФ.  

Анкетниот лист содржеше 10 ставови за наставниот кадар и 5 ставови за 

соработничкиот кадар (асистентите), при што секој став бил оценуван од 5 до 10, од кои 

10 значеше најголема согласност со ставот, додека 5 означуваше најмала согласност. 

Анкетниот лист бeше превземен од Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ – Скопје.  

Во прашалникот студентите директно се изјаснуваа за наставниците и асистентите, и 

тоa според неколку категории: 

 Ставовите од 1 до 5 се однесувале на професорите и асистентите во однос на 

нивната подготвеност за предавањата и вежбите и квалитетот на нивно изведување, 

редовност на часовите, достапност за комуникација и консултации и односот кон 

студентот; 

 Ставовите 6-9 се однесувале само на професорите во однос на обезбеденост на 

соодветниот материјал за учење и полагање на испитот, усогласеност на вежбите со 

предавањата и корисност од изведените лабораториски вежби и објективност при 

оценувањето и начин на реализирање на испитот; 

 Ставот 10 – се однесувал на барања што се поставуваат пред студентите и тежина 

на испитот, а 
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Врз основа на добиените податоци од 383 студенти и 2089 поплнети анкетни листови 

е пресметана средна вредност на оцената пооделно по ставовите и изведена средна оцена 

по сите ставови за секој предмет пооделно (табела 8, во прилогот).  

Согласно на спроведената анкета од студентите и добиените оцени за наставниот и 

соработничкиот кадар оцените беа јавно соопштени на ННС и внесени во извештајот за 

самоеволуација објавена на web страната на Факултетот.   

Од забелешките и коментарите кои беа посочени во анкетните листови, како и од 

дадените оцени за наставниците може да се забележи дека се надминати одредени 

слабости во изведувањето на наставата што укажува и фактот дека вкупна просечна оцена 

за наставнички кадар изнесува 9,74 во споредба со минатата година од 9,13, но кај 

асистентите се забележува незначително намалување на оцената во споредба со минатата 

година од 9,33 на 9,02.  

Но, се уште има забелешки во однос на недоволна застапеност на лабораториски 

вежби и практична настава, на поголема координараност на наставата и вежбите, како и за 

посоодветен материјал за учење (книги).    

 

Препорака за унапредување: Наставниот и соработничкиот кадар да работи на 

надминување на укажаните забелешки од студентите.  

Во наставниот процес позитивно би влијаело зголемување на часови на лабораториски 

вежби и понатамошно осовременување на лаборатории со опрема со што би се постигнал 

подобар квалитет во наставниот процес.  
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ПРИЛОГ ТАБЕЛИ 

Tabela 2-1 - Вклученост на студиската програма во домашни и во меѓународни научно 

истражувачки проекти во 2014 година 

Полн назив на проектот Период на 

реализација 

Финансиер (PHARE, 

TEMPUS, 

CARDS, 

министерства 

Студиска програма      ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИЈАЛИ, ДИЗАЈН И МЕНАЏМЕНТ 

Novel sensor based on Laser Ablated Graphene –NATO 

SfP-NASAG, No.984399 2012-2015 NATO 

COMMON SENSE – “Cost-effective sensors, interoperable 

with international existing ocean observing systems, to 

meet EU policies, 614155 (FP7-OCEAN-2013) 

2013-2017 FP7 

Realizirawe na proektni aktivnosti od oblasta na 

razvoj I primena na ~isti tehnologii vo `ivotna 

sredina za edukacija na magistri, doktori i 

organizirawe na rabotilnici za podigawe na 

javnata svest 

2013-2014 MOEPP 

Za{tita na prirodata od industriski otpad preku 

valorizacija na filternata pra{ina i 

metalur{ki troski  vo novi eko-prijatelski 

polimerni malteri i betoni 

2013-2014 MOEPP 

Студиска програма            МЕТАЛУРГИЈА, ДИЗАЈН И МЕНАЏМЕНТ  

COMMON SENSE – “Cost-effective sensors, interoperable 

with international existing ocean observing systems, to 

meet EU policies, 614155 (FP7-OCEAN-2013) 

2013-2017 FP7 

Realizirawe na proektni aktivnosti od oblasta na 

razvoj i primena na ~isti tehnologii vo `ivotna 

sredina za edukacija na magistri, doktori i 

organizirawe na rabotilnici za podigawe na 

javnata svest 

2013-2014 MOEPP 

Za{titan a prirodata od industriski otpad preku 

valorizacija na filternata pra{ina i 

metalur{ki troski  vo novi eko-prijatelski 

polimerni malteri i betoni 

2013-2014 MOEPP 

Нанокомпозитни сензори врз база на графен за 

детекција на CO во воздухот 2014 УКИМ 
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Tabela 2-2 - Вклученост на студиската програма во домашни и во меѓународни научно 

истражувачки проекти во 2014 година 

Полн назив на проектот Период на 

реализација 

Финансиер 

(PHARE,TEMPUS, 

CARDS, 

министерства 

Студиска програма  

НЕОРГАНСКО ИНЖЕНЕРСТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА  

Action NORM for building materials 2013-2016 COST 

Студиска програма  

ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА  

Effect of medicinal plant phenolic extracts on the stability 

of grape anthocyanins)       
2013-2014 MON 

Студиска програма  

HEMISKO PROCESNO IN@ENERSTVO   
  

Realizirawe na proektni aktivnosti od oblasta na 

razvoj и primena na ~isti tehnologii vo `ivotna 

sredina za edukacija na magistri, doktori i 

organizirawe na rabotilnici za podigawe na 

javnata svest 

2013-2014 MOEPP 

Za{titan a prirodata od industriski otpad preku 

valorizacija na filternata pra{ina i 

metalur{ki troski  vo novi eko-prijatelski 

polimerni malteri i betoni 

2013-2014 MOEPP 

Испитување и анализа на пречистителната станица за 

третирање на отпадни води во АД Охис, вклучувајќи ги 

и комуналните отпадни води од населбата Пинтија   

 Град Скопје 

Изотопско испитување на меѓусебната поврзаност и 

влијанија на површинските и подземни води, кои 

гравираат кон изворот Рашче  

 Град Скопје 
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Табела 8 -Rezultati od izvr{enata anketa na studentite за зимски семестар 2014 
година 

Име на предметот  

 

Број на 

студенти 

Професор 

/асистент 

Средна 

оцена 

 

 

1.Општа и неорганска 

хемија 1 

 

54 

професор 

Биљана Анѓушева 

 

9,6 

 

58 

професор  

Гордана Русеска 

 

9,5 

 

 

 

2.Математика 1 

 

 

67  

професор  

Лилјана Стефановска 

 

8,8 

 

59  

професор 

Бети Андоновиќ  

 

9,3 

 

109 

асистент 

Павел Димовски  

 

9,0 

 

 

 

3.Физика  

 

 

35 

професор 

Георгиева Веркa 

 

8,5 

 

78 

професор 

Маргарита Гиновска 

 

9,0 

 

113 

асистент 

Ивана Сандева 

 

9,0 

4.Полимерни композитни 

материјали  

 

28 

професор 

Гордана Богоева -Гацева 

 

9,0 

5.Вовед во инженерство 

на материјали  

 

13 

професор 

Александар Димитров 

 

9,2 

6.Материјали и животна 

средина 

 

8 

професор 

Анита Грозданов 

 

9,3 

 

7.Англиски јазик 1 

 

91 

професор 

Солзица Поповска 

 

9,2 

8.Основни процеси во 

биотехнологија 2 

27 (1 сем) 

1 (3 сем) 

професор 

Донка Донева –Шапческа 

 

9,2 

10 (7 сем) асистент 

Дарко Димитровски 

 

9,1 

9.Дизајнирање на хемиска 

процесна опрема 

12 (1 сем) 

2 (3 сем) 

 

Славчо Алексовски  

 

8,8 

 

10.Процеси и преработка 

на отпадни води  

40 (1 сем) 

3 (3 сем) 

11 (7 сем) 

професор 

Благица Близнаковска  

 

9,3 

асистент 

Катерина Атковска 

 

9,4 

 

11.Хемија на храна 

30 (1 сем) 

18 (5 сем) 

професор 

Мирјана Боцевска  

 

9,4  

18 асистент 

Божидар Ристовски 

 

9,5 

 

12.Бизнис администрација 

 

14 

професор 

Елена Томовска 

 

9,7 
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Име на предметот  

 

Број на 

студенти 

Професор 

/асистент 

Средна 

оцена 

 

 

13.Основи на 

компјутерско работење  

 

  

 

54 

професор 

Лилјана Стефановска 

 

9,4 

 

34 

професор 

Бети Андоновиќ 

 

9,5 

88  асистент 

Павел Димовски  

 

9,5  

 

14.Вовед во програмирање 

 

7 

професор 

Лилјана Стефановска 

 

9,3 

15.Комуникациски 

вештини 

 

85 

професор 

Бети Андоновиќ 

 

9,4 

 

16.Модна илустрација 

 

13 

професор 

Лидија Георгиева 

 

9,1 

 

17.Структура и дизајн на 

преѓите 

 

20 професор 

Магдалена Пренџова 

 

8,3 

20 асистент 

Емилија Тошиќ 

 

9,0 

18.Органска хемија  

106 

професор 

Весна Димова 

 

9,5 

19.Минерологија и 

кристалографија  

 

14 

професор 

Дафинка Стоевска - Гогова 

 

9,0 

 

20.Вовед во металургија 

 

15 

професор 

Александар Димитров 

 

9,3 

21.Теорија на 

металуршките процеси 1 

 

13 

професор 

Перица Пауновиќ 

 

9,3 

21.Базни органски 

производи 

 

11 

професор 

Весна Димова 

 

9,4 

 

21.Основи на менаџмент 

 

14 

професор 

Елена Томовска 

 

9,5 

23.Конструкција на 

облека 1 

 

8 

професор 

Маја Јанкоска  

 

9,5 

 

24.Хемиска инженерска 

термодинамика 

14 (3 сем) 

4 (5 сем) 

професор 

Загорка Конеска 

 

9,1 

 

4 

асистент 

Кармина Митева 

 

9,2 

 

25.Физичка металургија 1  

 

15 

професор 

Јон Магдески 

 

9,0 

 

26.Физичка хемија 

 

78  

професор 

Драгица Чамовска  
 

9,1 

 

27.Заштита при работа 

 

43 (3 сем) 

6 (5 сем) 

професор 

Јадранка Блажевска -

Гилев 

 

9,5 

 

28.Хемија на материјали 

 

14 

професор 

Гордана Русеска 

 

9,4 
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Име на предметот  

 

Број на 

студенти 

Професор 

/асистент 

Средна 

оцена 

29..Вовед во хемиско 

инженерство 

 

7 

професор 

Дејан Димитровски 

 

8,8 

 

30.Аналитичка хемија 1 

 

23 

професор 

Гордана Русеска 

 

9,4 

 

23 

асистент 

Катерина Атковска 

 

9,6 

 

31.Металургија на обоени 

метали 

 

 

7 

професор 

Перица Пауновиќ 

 

9,3 

 

7 

асистент 

Ана Томова 

 

9,5 

32.Металургија на железо 

и челик 

 

7 

професор 

Горан Начевски 

 

9,4 

 

 

33.Текстилни влакна 1  

 

19 

професор 

Игор Јорданов 

 

9,3 

 

19 

асистент 

Емилија Тошиќ 

 

8,9 

 

34.Полутанти  

 

7 

професор 

Благица Близнаковска 

 

9,5 

 

7 

асистент  

Бошко Бошковски 

 

9,7 

35.Машини во 

конфекцско производство  

 

6 

професор 

Горан Дембоски 

 

9,6 

 

36.Технологија на облека 

1 

 

8 

професор 

Горан Дембоски 

 

9,5 

 

8 

асистент 

Емилија Тошиќ 

 

9,1 

 

37.Металуршки печки 

 

8 

професор 

Свето Цветковски  

 

9,2 

38.Мерење и регулација 

во металургија 

 

6 

професор 

Ружица Манојловиќ 

 

9,7 

 

39.Технолошки операции 

2 

 

 

49 

професор 

Славчо Алексовски 

 

9,0 

 

49 

асистент 

Кармина Митева 

 

8,6 

 

40.Технологија на облека 

2 

 

5 

професор 

Горан Дембоски 
9,7 

 

5 

асистент  

Маја Јанкоска  

 

9,5 

 

41.Биохемија 1 

 

 

36 

професор 

Мирјана Боцевска 

 

9,4 

 

36 

асистент 

Божидар Ристовски 

 

9,5 

42.Генетски 

модифицирани суровини  

13 (5 сем) 

7 (7 сем) 

професор 

Зоран Поповски 

 

9,2 



 

 

34 

 

Име на предметот  

 

Број на 

студенти 

Професор 

/асистент 

Средна 

оцена 

43.Подготовка и 

доработка на текстил и 

облека 

 

7 

професор 

Игор Јорданов 

 

9,5 

44.Корозија и заштита на 

материјалите 

 

7 

професор 

Драгица Чамовска 

 

9,3 

45.Историја на дизајн и 

облека 

 

5 

професор 

Лидија Георгиева 

 

9,1 

46.Безбедност во 

технолошките системи  

 

17 

професор Јадранка 

Блажевска – Гилев 

 

9,3 

 

47.Микробиологија 

 

 

33 

професор 

Донка Донева –Шапческа 

 

9,2 

 

33 

асистент 

Дарко Димитровски 

 

8,9 

 

48.Познавање и нега на 

облеката  

 

 6 

професор 

Игор Јорданов 
9,8 

 

6 

асистент  

Емилија Тошиќ 

 

9,7 

 

 

49.Здрава храна и исхрана  

 

 

24  

професор  

Весна Рафајловска  

 

9,0 

 

24 

асистент 

Дарко Димитровски 

 

9,1 

50.Индустриски 

менаџмент 

 

68 

професор 

Дејан Димитровски 
 

9,0 

51.Моделирање и 

оптимизација на процеси 

 

7 

професор 

Мирко Маринковски 

 

9,7 

 

52.Леење на метали 2 

 

21 

професор 

Благој Ризов 

 

9,3 

53.Прашкаста 

металургија 

 

22 

професор 

Горан Начевски 

 

9,3 

 

54.Заварување 

 

21 

професор 

Свето Цветковски 

 

9,1 

55.Испитување на 

металите 

7 (5 сем) 

21 (7 сем) 

професор 

Свето Цветковски 

9,3 

56.Контрола на квалитет 

на биотехнолошки 

производи 

 

8 

професор 

Елена Величкова 

 

9,0 

57.Контрола на квалитет 

на прехранбени производи 

 

21 

професор 

Елена Величкова 

 

9,2 

 

58.Општа неорганска 

технологија 

 

9 

професор 

Слободан Богоевски 

 

9,8 

9 асистент 

Бошко Бошковски 

 

9,7 
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Име на предметот  

 

Број на 

студенти 

Професор 

/асистент 

Средна 

оцена 

 

59.Технологија на млеко и 

млечни производи 

 

 

16 

професор 

Весна Рафајловска 

 

8,9 

 

16 

асистент 

Јана Симоновска 

 

9,1 

 

60. Технологија на 

киселини и бази 

 

9 

професор 

Слободан Богоевски 

 

9,7 

 

9 

асистент 

Бошко Бошковски 

 

9,7 

61.Примарни процеси во 

преработка на нафта 

 

5 

професор 

Дејан Димитровски 

 

9,6 

 

62.Технологија на соли и 

ѓубрива 

 

10 

професор  

Слободан Богоевски 

 

9,7 

 

10 

асистент 

Бошко Бошковски 

 

9,7 

63.Процеси на 

козервирање на храната 

 

20 

професор 

Елена Величкова 
9,2 

 

64.Проектирање ткаенини 

 

5 

професор 

Колета Зафирова 
9,7 

 

5 

асистент 

Елена Томовска 
9,6 

 

65.Индустриска 

микробиологија 

 

21 

професор 

Ирина Младеноска  

 

9,1 

 

21` 

асистент 

Божидар Ристовски 

 

9,5 

 

66.Технологија на 

биополимери  

 

8 

професор 

Ирина Младеноска 

 

8,8 

 

8 

асистент 

Мишела Темков 

 

8,8 

 

67.Технологија на 

пакување 

 

 

12 (5 сем) 

15(7 сем) 

професор 

Ирина Младеновска 

 

8,8 

асистент 

Мишела Темков 

 

8,9 

68.Индустриска 

микробиологија за 

прехранбени производи 

 

 

5 

професор 

Ирина Младеновска 

 

8,9 

 

5 

асистент 

Божидар Ристовски 

 

9,4 

69.Пластична 

деформација на металите 
21 

професор 

Ружица Манојловиќ 

 

9,1 

70.Вовед во компјутерско 

инженерство 
15 Ѓорѓи Маџаров 8,9 

 

71.Процесна динамика со 

комплексна регулација 

8 
професор 

Кирил Лисичков 

 

9,6 

8 
асистент 

Стефан Кувенџиев 
9,7 
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Име на предметот  

 

Број на 

студенти 

Професор 

/асистент 

Средна 

оцена 

 

72.Оптимизација на 

хемиски процеси 

7 
професор 

Мирко Маринковски 
9,8 

7 
асистент  

Стефан Кувенџиев 
9,7 

 

73.Индустриски реактори 
7 

професор 

Мирко Маринковски 
9,7 

74.Менаџмент на 

квалитетот 

6 професор 

Соња Ќортошева 
9,0 

 

75.Испитување на 

текстилот 

 

6 

професор 

Соња Ќортошева 
9,8 

 

6 

асистент  

Емилија Тошиќ 
9,5 

76.Анализа и синтеза на 

процеси 1 
8 

професор 

Мирко Маринковски 
9,6 

 

77.Инженерско цртање 

 

6 

професор 

Ирена Мицкова 

 

9,0 

Средна вредност 
 наставници 9,74 

 асистенти 9,02 
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