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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 на УКИМ 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 2015 

година.    

 

Во извештајот за самоевалуација се презентирани: 

 ЗА ТЕКОТ НА САМОЕВАЛУАЦИЈАТА  

 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 

2. Ненад Стаменковиќ, студент, член 

 

и надворешен член - продекан за настава проф.д-р Игор Јорданов. 

 

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. САМОЕВОЛУАЦИЈА 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 дејност и надворешна соработка која се развива во облик на 

меѓународна соработка и соработка со стопанството во Република Македонија.  
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Визија na ТМФ факултетот е 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 и во овој период, одржуваше 

континуитет во поставените цели и тоа: 

 спроведување на образовна технологија според европски кредит трансфер 

систем (ЕКТС) во сите три циклуси на студирање,  

 усогласување на предметните содржини согласно потребите на индустријата,  

 унапредување квалитет на наставниот кадар и континуирано спроведување  

анонимната студентска анкета,  

 едуцирање 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,  

 покана на предавачи од светски универзитети за предавања од областа на 

новите технологии и екологија.  

Во текот на оваа година за таа цел Деканатот и во овој период ги одржува 

соработките со сродните факултети како во регионот така и пошироко. Во 

извештајниот период, факултетот, согласно законските одредби за обезбедување на 

визитинг - професори од 500 универзитети од Шангајската листа, беше домаќин на 

неколку еминентни професори од  различни високообразовни институти, кои имаа 

можност да пренесат дел од своите знаења и искуство во соодветната област пред 

студентите и вработените. 

Во полето на меѓународната соработка ТМФ и во овој период ги продолжи 

своите заложби за отворање на нови можности за соработка со други сродни образовни 

институции од Балканот и пошироко. Во таа насока беа реализирани следните 

активности: 

 Меморандум за соработка со Техничкиот факултет во Бор, при Универзитетот 

во Белград, Република Србија; 
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 Меморандум за наставно-научна соработка со Факултетот за металургија и 

материјали,  при Универзитетот во Зеница и Металуршкиот институт ”КЕМАЛ 

КАПЕТАНОВИЌ” од Зеница, БИХ; 

 Продолжување на проектот ДААД, за организирање на летна школа, Центар за 

применети стратоскопија-инструментални анализи; 

Сознанијата стекнати од соработката со светските универзитети е пренесувано 

преку работа на семинари, работилници, симпозиуми, конференции, објавено во 

брошури и преку усвоени документи на Наставно-научниот совет. 

Со усвојување на годишниот извештај за реализирани активности на Деканот и 

Деканатот во период од 15.9.2014 до 14.9.2015 усвоен на 52.седница на ННС одржана 

на 14.09.2015 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 2015 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. 

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,  
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 Служба за финансии и сметководство, 

 Студентска служба, 

 Библиотека.  

 

На ТМФ, Скопје во 2015 година во согласност со Законот за трансформација е 

трансформиран работниот однос на 7 вработени на неопределено време.  

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, закони и подзаконски акти  и различни правилници со кои 

се регулираат образовната, научната и апликативната дејност на Факултетот во 

рамките на Универзитетот.  

Во периодот опфатен со извештајот, на Технолошко-металуршкиот факултет се 

донесени повеќе правилници, одлуки и акти за законско функционирање на 

Факултетот, кои  се подолу споменати: 

1. Прирачник за квалитет на лабораториски испитувања за Текстилна 

лабораторија, февруари 2015 год. 

2. Одлука за измени и дополнувања на одлуката за организација и систематизација 

на работните места на Технолошко – металуршки факултет во состав на 

Универзитетот “Св.Кирил  и Методиј” во Скопје, февруари 2015 

3. Програма за распределба на дел од средствата стекнати од партиципација и 

кофинансирање на трошоците за студирање на ТМФ во Скопје во состав на 

Универзитетот “Св.Кирил  и Методиј” во Скопје, март 2015 

4.  Правилник за систематизација на работните места на Универзитетот “Св.Кирил  

и Методиј” во Скопје – ТМФ (анекс), мај 2015  

5. Правилник за внатрешната организација на ТМФ – Скопје во состав на 

Универзитетот “Св.Кирил  и Методиј” во Скопје – ТМФ (анекс), мај 2015  



8 

 

6. Прилози – составен дел на Правилникот за систематизација на работните места 

на Универзитетот “Св.Кирил  и Методиј” во Скопје – ТМФ (анекс), декември 

2015   

 

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 

 

Во 2015 година Факултетот продолжи со одржување на модернизираните 

наставни програми. Во извештајниот период Факултетот работеше со 7 редизајнирани 

студиски програми и тоа:  

1. Дизајн и инженеринг на облека 

 Металургија, дизајн и менаџмент  - во IV година со 3 модули: 

– Екстрактивно металуршко инженерство 

– Преработувачко металуршко инженерство 

– Менаџмент и енергетска ефикасност во металуршко инженерство 

 Неорганско инженерство и заштита на животна средина од III година со 2 

модула: 

- Базно неорганско инженерство и животна средина 

- Керамика, дизајн и технологии  

2. Полимерни материјали, дизајн и менаџмент 

 Прехранбена технологија и биотехнологија од III година со 2 модула: 

- Биотехнологија 

- Прехранбена технологија 

3. Дизајн и менаџмент на технолошки процеси 

4. Инженерство на материјали и нанотехнологии 

 

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.  
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Новите редизајнирани постдипломски студии, составени од 12 различни студиски 

programi кои стартуваа од февруари 2014 година се:.  

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 со 2 модула : 

- Биотехнологија 

- 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. 

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. 

  

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 80 лица и тоа: 51 наставен и соработнички 

кадар (табела 1), 8 лаборанти, 1 систем оператор, 20 административно – технички 

персонал. Меѓу наставниците доминира женскиот пол. 

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 и 2015 година што претставува осетно намалување во однос на 

2002 година за 55,4 %. Односот наставник - соработник е неповолен (број на 
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наставници на 1 соработник изнесува 6,2). Академската структура на наставниот и 

помошно наставниот кадар е соодветна и ги следи законските одредби. Така, 100 % од 

наставниците се доктори на науки.   

Табела  1 – Структура на вработените на ТМФ – Скопје во 2015 година   

 

 

 

Звање  

2015 год 2014год 

Пол  

 

Вкупно 

 

Просечна  

старост 

 

 

Со научен  

степен доктор 

на науки (%) 

Број / 

просечна 

старост 

 

 

Женски 
 

Машки 

Редовен професор 12 8 20 55,15 100 19 / 55,05 
Вонреден професор 9 5 14 46,45 100 14 / 47,15 

Доцент 6 4 10 36,92 100 8 / 39,62 
Асистент 5 2 7 33,88 - 8 / 33,12 

Помлад асистент - - - - - 2 / 30,50 

Соработник - - - - -  

Вкупно 32 19 51   51 

 

Споредено со претходниот евалуационен период, од 2014 година очигледно е 

дека во 2015 година бројот на наставно-соработнички кадар е константен.  

Состојбата на факултетот во поглед на кадровските прашања останува сеуште 

проблем. Во периодот од 01.11.2014 до 31.11.2015 година се спроведени постапки и се 

реализирани следните унапредувања: 

- 3 вонредни професори се унапредени во редовни професори, 

- 2 доценти се унапредени во вонредни професори, 

- 4 асистенти во доценти и 

- 2 помлади асистенти во асистенти.  

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

претходната година. Најголем број од асистентите 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 
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во ангажираност на наставниците и на асистентите по студиските програми (табела 1-1 

до 1-6, прилог).  

7 наставници од Факултетот се ангажирани и во процесот на изведување настава на 

други високообразовни институции на матичниот Универзитет.   

Табела 2 – Просечен број на часови неделно по звање на наставно- соработничкиот 

кадар и по студиски програми 

Студиска програма 

 

Редовен 

професор 

Вонреден 

професор 

Доцент Асисте

нт 

Помлад 

асистент 

1.Дизјан и инженеринг 

на облеката 
9,54 

(предавања) 

1.66 (вежби) 

8 (предавања) 

4,5 (вежби) 

8 (предавања) 

6.0 (вежби) 

 

27 

 

- 

2. Дизајн и менаџмент 

на технолошки процеси 
 

7.25 

5.75 (вежби) 

 

5.6 

5.6 (вежби) 

 

23.5 

17.5 (вежби) 

 

22 

 

- 

3. Прехранбена 

технологија и биотехно-

логија  

 

15 

 

21 

 

16.5 

 

 

20 

 

- 

4. Неорганско 

инженерство и заштита 

на животната средина 

 

17.33 

 

15 

 

 

23 

(9.5) 

 

36.5 

 

- 

5. Металургија, дизајн и 

менаџмент 
17,66 

4 (вежби) 

15 

 

13.5 

 

 

- 

 

- 

6.Полимерни 

материјали, дизајн и 

менаџмент 

10.67 

10.33 (вежби) 

11 

12,5 (вежби) 

- - - 

Просечен број на часови 12.91 

5.44 (вежби) 
12.6 

7.53 (вежби) 

16.9 

11 (вежби) 

26.4 - 

  

Во 2015 година, кадарот на Технолошко-металуршки факултет нема подготвено и 

издадено нови учебници и учебни помагала.  

Препорака - Бројот на интерни скрипти не е познат бидејки  професорите не ги 

пријавиле кај продеканот за настава ниту во деканатот, иако активно  се воведуваат 

новите предавања на насоката за Инженерство на материјали и нанотехнологии.  

Факултетот континуирано работи и ги следи резултатите од научно-истражувачка 

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

научно истражувачки проекти, ТМФ го зголеми број на печатени трудови, на вкупно 

45 и тоа во списанија со импакт фактор 20 и 25 со меѓународен уредувачки одбор.      

Наставниците и соработниците во 2015 година имаат забележително учество и на 

конгреси, симпозиуми, семинари и работилници, како на домашно ниво со 22 учества, 

и на меѓународно ниво во својство на поканет предавач, со усни соопштенија и 

апстракти и тоа 52 учества (список на активности, во прилогот).   
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Тоа се следи и преку исполнувањето на условите за критериумите за ментор на 

магистерски и докторски студии.  

Објавени се 11 стручни труда од областа на мода и дизајн во стручно популарно 

списаниие. Изведена е 1 авторска модна ревија. 

Организирани се 5 работилници.   

Наставен кадар е вклучен и во реализацијата научноистражувачки и едукативни 

проекти во програмите NATO, COST, SCOPES, UNIDO и FP7 и национални проекти 

финансирани од УКИМ. Во табела 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 упдејтира податоците на ВЕБ 

страната на факултетот. И покрај повторувањето на оваа препорака во сите 

извештаи за самоеволуација во последните 3 години, сеуште некои веб страните на 

професорите на ТМФ се сосема празни, огромен број не се освежени со нови податоци 

од 2010, со мал исклучок на 5-6 професори и асистенти кои ги внеле последните 

податоци за нивната активност.   

 

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. Во 2015 година се забележува 

позитивен тренд во оваа активност што потврдува и фактот дека студентите и нивните 

ментори презентирале 16 труда на меѓународни и домашни 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).   

Во текот на 2015 година наставниот кадар активно соработува со комапниите 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, 

огноотпорните материјали, текстилот и водите.  

Достигнувања на вработени  

 

Во знак на признание за достигнувања во наставно-образовната дејност како и 

развој и унапредување на високото образование професор д-р Гордана Богоева-

Гацева, редовен професор е добитник на наградата “Св.Кирил и Методиј”за 2015 

година. 
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V. СТУДЕНТИ И ЕФИКАСНОСТ ВО СТУДИРАЊЕТО 

Студии од прв циклус - додипломски студии 

Информации за бројот на запишани студенти 

 Во учебната 2014/15 година на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје 

се запишале вкупно 124 студенти на додипломските студии. Од нив, 119 се редовни и 5 

се вонредни студенти. Во табела 3 е даден бројот на запишани студенти на 

додипломските студии за последниве 2 години, од каде може да се види дека 

состојбата е речиси непроменета.  

Табела 3. Број на вкупно запишани студенти на додипломски студии 

 

 

 

 

 

На сл.1. со хистограм е прикажана промената на бројот на запишаните студенти 

за последните 5 години. Ако се направи споредба на бројот на запишаните студенти во 

однос на претходните 4 години, од податоците добиени со активностите на Комисијата 

за самоевалуација, може да се забележи дека бројот на запишани студенти бил 

најголем во учебната 2013/2014 (157), а најмал во учебната 2011/2012 година (102). 

Оваа година, во однос на 2011/2012 година, бројот на запишаните студенти се зголемил 

за 21,6%, но во однос на учебната 2013/2014 година се намалил за 21,1%.  

Сметаме дека добрата тенденција на раст на бројот на студенти би требало да 

продолжи во наредниот период. Поради тоа, треба да се анализираат можностите за 

зголемување на бројот на студентите, особено што на некои насоки тоа е едноцифрена 

бројка.  

 

Вкупно запишани студенти на додипломски студии 

2014/2015 год. 2015/2016 год. 

125 124 
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Сл.1. Број на запишани студенти на додипломски студии за последните 5 години 

 

Промотивни активности на Факултетот 

 

Со цел да се зголеми бројот на студенти на седумте модернизирани студиски 

програми, Технолошко-металуршкиот факултет и 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 44 стипендии, и тоа: 

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

годишна партиципација; 

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

 - 16 стипендии од повеќе македонски компании – „Макстил“ - Скопје, 

„Витаминка“- Прилеп, „Вардар-Доломит“- Гостивар и „Макпрогрес“- Виница, 

„Фруктал“-Скопје, „Ламинати“ -Скопје. 

 - 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.  



15 

 

  На натпреварот учествуваа 132 екипи од 45 средни училишта од  Републиката, 

односно вкупно 396 учесници, со изработка на проект за структурата, својствата 

и примената на наноматеријалите во различни области. Натпреварот 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 за најдобрите беа доделени соодветни награди – парични 

и стипендии за студирање на Технолошко-металуршкиот факултет.   

3. Рекламирање на Факултетот со настапи на Деканот и дел од наставно-научниот 

кадар на телевизија Сител, Алфа, 24 Вести, МРТ1 и Македонско радио. 

4. Објавување натписи и статии во списанијата Капитал, Инженерство, Студент и 

Матурант, Дневник, Нова Македонија, Утрински весник, ТЕА Модерна, Вест, 

Економија и бизнис, како и на модните веб-портали stylist.mk и inovatinost.mk. 

5. Учество на Отворениот ден на УКИМ на 08.05.2015. 

6. Организиција на Саем за вработување во соработка со БЕСТ, со учество на 

повеќе компании од областа на технологијата, металургијата и информатиката. 

7. Учество на Саемот за вработување организиран од страна на СПУКИМ. 

8. Одржување на, веќе традиционална, модна ревија со прикажување на креации 

на студентите од IV година на насокатата Дизајн и инженеринг на облека на 

денот на Факултетот, на 19.06.2015 година. На ревијата студентите ги прикажаа 

своите знаења и умешност од областа на дизајнот на облека пред своите колеги  

студенти, наставниот кадар, професорите, менаџерите, соработниците на 

Факултетот и пред останатите гости.  

9. Реализација на 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. 

10. Популаризација на факултетот кај деца од помала возраст преку реализација на 

посети на Факултетот за ученици од неколку државни основни и средни 

училишта, како и од приватните гимназии „Алгоритам” и „Американско средно 

училиште” во Скопје. За учениците беше организирано разгледување на  

лабораториите на факултетот и прикажување на неколку експерименти. 

11. Континуирано рекламирање на Факултетот на социјалните мрежи Fаcebook и 

Twitter.  

 Препорака за унапредување:   

Да се продолжи со досегашните активности, истите да се развиват, унапредуваат и да 

се збогатуваат нивните содржини. Да се осмислат нови активности за интензивно 

промовирање на постоечките студиски програми на Факултетот.  
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Активности на Факултетот за подобрување на условите на студирањето 

 

 Факултетот продолжува со модернизирање и осовременување на наставните 

содржини. Преку разновидни облици на дејствување активно се работи на 

подобрување на условите на студирањето, на успехот на студентите и на намалување 

на времето на студиите. Се очекува постојаниот напор кој беше вложен во 

модернизација на студиските програми преку внесување на нови изборни предмети со 

атрактивни содржини да вроди со подобар квалитет на студиите.  

Во изминатиов период Факултетот отвори повеќе лаборатории: лабораторија на 

конфекциско инженерство, со донација на машини за шиење од Германската амбасада, 

ласерска лабораторија за подготовка на тенки спроводливи филмови-депозити, 

лабораторија за хемиска анализа на концентрати од обоени метали наменета за 

студенти на екстрактивна металургија и лабораторија за изведување на вежби со 

студентите на студиските програми ДМДМ и ИМИНТ. Овде би можеле да истакнеме 

дека Факултетот, во рамки на своите можности, успеа и да реновира неколку 

лаборатории: по една лабораторија на Институтот за хемиско и контролно 

инженерство и Институтот за екстрактивна металургија, а беше обновена и 

дрвенаријата во дел од предавалните на Факултетот.  
 
 Согласно законските прописи, составената листа на истакнати стручњаци од 

практиката кои се вклучуваат во наставата беше проширена. Наставата со визитинг 

професори отпочна. Така, во изминатиов период на Факултетот престојуваше 

визитинг-професор д-р Жељко Камберовиќ, од Технолошко-металуршкиот факултет 

при Универзитетот во Белград, со предавања од областа на металургијата. Исто така 

предавања одржаа и еминентни професори и тоа: проф. д-р Живан Живковиќ од 

Техничкиот факултет во Бор при Универзитетот во Белград, со предавање од областа 

на менаџментот, проф. д-р Јан Петерсон од Универзитетот од Гетебург, Шведска, и 

проф. д-р Кумар Васант од Институтот за наука на материјали и металургија при 

Универзитетот во Кембриџ, Англија. 

Факултетот продолжува со теренска настава и пракса во 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 практични знаења.       

Содржината на студиските насоки, како и разни новости, информации и 

обавестувања постојано се објавуваат на web-страницата на Факултетот и на 

студентскиот портал.  

Студентите успешно го користат новиот информатички систем I-know. 
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Ефикасност на студирањето 

 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 2015 година, и тоа: од аспект на бројот на дипломирани 

студенти, нивната средна оценка при студирање и проодноста на студентите од година 

во година. Констатираните состојби потоа се споредени со состојбите во претходните 

години. Во табела 4 е даден вкупниот број на дипломирани студенти од 2012 година до 

денес.  

Табела 4. Број на дипломирани студенти во 2012, 2013, 2014 и 2015 година 

 

Студиска програма 
Број на дипломирани студенти во 

2012 год. 2013 год. 2014 год. 2015 год. 

Конфекциско инженерство 14 24 10 3 

Прехранбена технологија и биотехнологија 

                модул Биотехнологија 

- 

13 

3 

23 

- 

16 

- 

8 

                модул Прехранбена технологија 

Биотехнолошко инженерство 

9 

1 

35 

- 

20 

- 

17 

- 

Базно органско и полимерно инженерство 

Полимерно и органско инженерство 

8 

- 

7 

- 

1 

1 

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 

8 

7 

Дизајн и менаџмент во хемиска индустрија 

      Петрохемиско инженерство* 

2 

- 

6 

3 

- 

- 

- 

- 

Хемиско процесно инженерство - - 1 12 

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 

- 

6 

Текстилно инженерство 1 3 - - 

              Вкупно 55 162 70 63 

  

 Вкупниот број на дипломирани студенти во 2015 година е 63. Во однос на 2014 

година, кога дипломирале 70 студенти, ова претставува намалување за 10%, а во однос 

на 2012 година е зголемување од 14,5%. Во однос на 2013 година е намалено за 61%. 

Зголемениот број на дипломирани студенти во 2013 година се должи на големиот број 
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студенти чиј статус со години беше во мирување, а кои со законски акти имаа крајни 

рокови за дипломирање до септември 2013 год.  

Најголем број на студенти во 2015 година дипломирале на студиските програми 

на Прехранбена технологија и биотехнологија – 25, на Металургија и метални 

материјали – 15 и на Хемиско процесно инженерство - 12, т.е., вкупно 52 студенти, што 

во однос на 63 дипломирани студенти на сите студиски програми за 2015 година 

изнесува 82,5%. На студиските програми на Прехранбена технологија и биотехноло-

гија студентите континуирано покажуваат најголем интерес, па таму и се запишува 

поголем број на студенти (55 редовни, вкупно 65), за разлика од сите останати 

студиски програми, каде се запишуваат по 35 редовни и вкупно 40, а најчесто не се ни 

пополнуваат предвидените квоти.  

 Во табела 5 е даден просечниот успех при студирањето на студентите кои 

дипломирале во 2015 година, за сите студиски насоки. Со цел да се изврши споредба, 

во табелата 5 се внесени и податоците за 2012, 2013 и 2014 година.  

 Табела 5. 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.  2015 год. 

Конфекциско инженерство 7,04 7,22 6,72 7,09 

Прехранбена технологија и биотехнологија 

                модул Биотехнологија 7,90 

 

7,65 

 

7,79 

 

7,61 

                модул Прехранбена технологија 

Биотехнолошко инженерство 

7,33 

7,10 

7,16 

- 

7.46 

- 

7,50 

- 

Полимерно и органско инженерство 6,03 7,04 7,31 6,71 

Базно органско и полимерно инженерство - - 7,46 7,17 

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 

7,62 

8,02 

Дизајн и менаџмент во хемиска индустрија 

      Петрохемиско инженерство* 

7,27 

- 

7,38 

7,10 

- 

- 

- 

- 

Хемиско процесно инженерство   7,00 8,03 

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 

- 

7,30 

              Вкупно 7,23 7,06 7,37 7,45 
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 Од податоците дадени во табелата 5. се гледа дека просечниот успех при 

студирање на нашиот Факултет за 2015 година се движи од 6,71 до 8,03, или, во 

просек, 7,45. Средниот успех при студирањето се зголемил, генерално, во однос на 

претходниот период, со исклучок на 2013 година. Тогаш дипломираа најмногу 

студенти, речиси трипати во однос на претходната, 2012 година, но, во исто време, тоа 

беа студенти со послаб успех при студирањето (7,058), Така, сметајќи ја оваа година за 

исклучок, може да се каже дека просечниот успех при студирањето покажува 

тенденција на раст: 7,23, 7,37 и оваа година 7,45. Или, искажано во проценти, и 

споредено со 2012 година, за 2014 година се забележува зголемување за 1,96%, а за 

2015 година – 3,07%. За 2013 година имаме пад од зголемувањето од 2,35%, а 

причините веќе беа објаснети.  

Во рамките на анализата на ефикасноста на студирањето беше разгледан и 

успехот во преминување на студентите од година во година. Во табела 6 е прикажана 

оваа состојба за последниве две години одделно по студиските програми.  

 Како што се гледа од табела 6, најмала проодност од година во година има при 

запишување на студенти од I во II година. Минатата, 2014/2015 година од вкупно 158 

студенти во II година се запишале 125, што изнесува приближно 21%, а оваа, 2015/2016 

година тој број е 27, или 21,6 %.  

При премин од II во III година, 2014/2015 година 15 студенти помалку се 

запишале во III година, што е 17,65%, а оваа, 2015/2016 година тој број е за 2 студенти 

повеќе, или, 1,6%, што е резултат и на презапишани студенти, но секако претставува 

подобрување.  

Најголема промена има при премин на студентите од III во IV година. Така, во 

2014/2015 година во IV година се запишале 52 студента повеќе, или, 76,47%, а во 

2015/2016 година оваа бројка е 44, или 62,85%.  

Генерално, може да се констатира дека најголем проблем е намалувањето на 

бројот на запишани студенти при премин од I година во II година. Причината може да 

се бара во прилагодување на нов, студентски режим на учење и совладување на 

материјалот и, делумно, за студентите кои се од несоодветни средни училишта, во 

потешко снаоѓање со нови предмети. Оваа година Факултетот го решаваше проблемот 

со обемноста на материјалот и зголемениот фонд на часови од некои предмети од I 

година, со одржување на настава во текот на двата семестри (со фонд на часови 2+2), 

наместо во еден семестар (со фонд на часови 4+4).  

 Препорака за унапредување:  

 Факултетот и во иднина треба да ги анализира причините за намалената  

проодност на студентите од година во година, особено од I во II година, и тоа одделно, 

по предметит, со цел да лоцираат проблемите, да се најде решение за нив и да се 

постигне уште подобра проодност на студентите.   
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Студии од втор циклус - последипломски студии 

 

 Во 2014/2015 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 опфаќаат 12 студиски програми од областа на технологијата и металургијата.  

 Бројот на студентите кои магистрирале во текот на 2015 година и нивниот 

просечен успех е прикажан во табела 7. За споредба, во табелата се дадени истите 

податоци и за 2012, 2013 и 2014 година. 

Во учебната 2015/2016 година се запишале вкупно 9 магистранти: по двајца на 

студиските програми Менаџмент на конфекциски производи и Екстрактивна 

металургија и по еден на студиските програми Прехранбена технологија и 

биотехнологија, Инженерство на животна средина, Менаџмент на квалитет, 

Инженерство и заштита на животна средина и Металургија и метални материјали. 

  Во 2015 година магистрирале вкупно 12 студенти. Во однос на 2014 година, за 5 

повеќе, или за 41,7% повеќе. Ако се спореди со претходните години, исто толку 

магистрирале и во 2013 година - 12, во 2012 – 10, а минатата година – 7.  

  Што се однесува до успехот од испитите, тој е задоволителен и се движи од 

9,415 до 10 по студиските програми. Просечно, тој изнесува 9,66, што е за 3,65% 

повисока вредност во споредба со 2014 година.  
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Табела 8. Број на студенти на втор циклус на студии                                                                      

и просечен успех 

 

 

Студиска програма 

Број на студенти Успех од испитите 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Управување со квалитет и 

безбедност на храна** 
2 3 - 3 8,66 9,38 - 9,39 

Управување со квалитет* 1 - - - 9,12 - - - 

Прехранбена технологија и 

биотехнологија,  

   модул: биотехнологија 

   модул: прехранбена 

технологија 

2 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

9,16 

- 

9,50 

- 

- 

7,33 

- 

 

Прехранбена 

технологија(ПТБМ1)** 

Биотехнологија (ПТБМ2)** 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1    10 

Инженерство на животна 

средина** 
2 2 1 2 9,66 10 9,17 9,665 

Неорганско инженерство и 

заштита на животна средина** - - - 1    9,50 

Менаџмент на квалитет** 1 2 2 2 966 9,75 9,75 9,67 

Процесно инженерство* 

Дизајн и менаџмент на 

технолошки процеси** 
1 - 

 

- - 10,0 - -  

Неорганска технологија* 1 - - - 9,57 - -  

Нови материјали – полимери** - 1 - 2  10 - 9,415 

Нови материјали - неоргански 

материјали* 
- - 1 -   9,71  

Текстилна хемиска технологија  

и екологија** 
- 1 1 -  9,50 10  

Екстрактивна металургија** - 1 - -  10 - - 

Електрохемиско инженерство** - 1 1 1  9,33 10 10 

Металургија и метални 

материјали** 
- - - -     

Менаџмент на конфекциски 

производи** 
- - - -     

         Вкупно 10 12 7 12 9,40 9,67 9,32 9,66 

  

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 
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технологија. Докторските студии се реализираат континуирано, а списокот на ментори 

неколку пати беше обновуван.  

  Во 2015 година на докторски студии се запиша 1 нов кандидат, односно вкупно 

12 докторанди од почетокот на работата на Школата за докторски студии.  

  Во 2015 година има одбрането 4 докторски дисертации. Во 2014 година беа 

одбранети 4, а во 2013 година 3 докторски дисертации.  

 

Студентски активности во текот на 2015 година 

 Согласно  меѓусебно потпишаните договори за соработка помеѓу факултетот и 

24 реномирани македонски компании, практичната настава за студентите од ТМФ, и во 

2015 година беше успешно реализирана во летниот период, во времетраење од 4 

недели.  

Во текот на 2015 година, студентите на Технолошко-металуршкиот факултет 

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

спомнат следниве:  

 Учество на студенти на NASA SPACE APPS во период од 9 до 11 април 2015 

година во Скопје, под менторство на д-р Билјана Анѓушева. 
 
 Учество на студенти на Меѓународен студентски собир „Јас сум технолог на 

иднината“ одржана во Нови Сад од 1 до 6 ноевмри 2015 година. Во рамките на 

собирот 9 студенти презентираа 5 труда, под менторство на д-р Билјана 

Анѓушева, д-р Емилија Фиданчевска и д-р Јадранка Блажевска-Гилев.  
 
 На истиот Меѓународен студентски собир студентката Деспина Спасовска 

освои прво место за најдобар научен труд, изработен под менторство на д-р 

Јадранка Блажевска-Гилев. 
 
 Учество на студенти со 2 научни труда на IV Меѓународен научен симпозиум 

OPORPH, одржан во Тузла, Босна и Херцеговина, од 12 до 13 ноември 2015, 

изработени под менторство на д-р Јадранка Блажевска-Гилев. 
 
 На истиот Меѓународен научен симпозиум трудот на студентките Марија 

Прошева и Борка Лазарева беше прогласен за најдобра постер-презентација. 
 
 Учество на студенти на SKEEOR (III Студентски конгрес на енергетска 

ефикасност и одржлив развој) од 19 до 21 ноември 2015 година, одржан на 

ФЕИТ во Скопје со 3 труда, под менторство на д-р Билјана Анѓушева.  
 

 Учество на студенти на ТЕХНОМА од 13 до 17 октомври 2015 година во Скопје 

со 3 труда под менторство на д-р Билјана Анѓушева и д-р Емилија Фиданчевска, 

д-р Јадранка Блажевска-Гилев, д-р Славчо Алексовски.  
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 Учество на студенти на XI Студенстки конгрес по чиста и применета хемија (со 

меѓународно учество) со 14 труда под менторство на повеќе професори од 

Факултетот од 24 до 25 септември во Скопје, 2015 година. 
 

 Студентката Мартина Димоска, заедно со нејзиниот тим, освои прво место и 

награда од 10000 долари на климатскиот камп „Од тебе зависи“, со проект  за 

влошки за патики кои полнат батерии од мобилни телефони, во организација на 

УНДП, Шведската амбасада, УСАИД, ФИНКИ и МЖСПП.   
 
 Студентката Мартина Димоска беше прогласена за Личност на годината од 

страна на дневниот весник Нова Македонија. 
 
 Традиционално учество на студенти на Технологијада 2015 во сите спортски 

дисциплини и во презентација на трудови во научниот дел. 
 
 Активна соработка со БЕСТ и ИАЕСТЕ и поддршка на нивните активности. 

 Активности со невладини организации во програми за меѓународна размена на 

студентите. 

 Редовно осовременување и надополнување на WEB страната. 

 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.  

Препорака – Да се подобри соработка со деканот и деканатот, со цел поуспешно 

разгледување на нивните барања и проблеми во текот на студиите и согледувње на  

начини за решавање на истите, како и поголема мотивација на студентите за учество во 

работата на факултетот.   

 

VI. ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ 

За реализација на сите активности во текот на 2015 година Технолошко-металуршкиот 

факултет располага со вкупна корисна површина од 7691,90 m2 (не се внесени ходниците). 

Бројот на единици на дидактички простор за изведување на наставната, научно-

истражувачката и стручната дејност прикажан е на табела 6, дадена во прилогот. Факултетот 

располага со современ амфитеатар опремен со модерен систем за озвучување и презентирање. 

Амфитеатарот се користи за изведување на редовна настава за студентите, изведување на 

семинари и обуки, како и за одбрана на магистерски и докторски дисертации. Во анексот на 

Технолошко-металуршкиот факултет функционира и мал амфитеатар (со 60 седишта) кој 

исто така се користи за реализирање на наставата, организирање на семинари и обуки итн. 
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Комплетните листи за целокупната научноистражувачка, компјутерска, техничка и 

лабораториска опрема се прикажани во табелите во прилогот (од табела 3 и табела 4-1 do 4-5).  

Во рамките на Факултетот, Студентскиот парламент и студентскиот правобранител 

располагаат со просторија, која ја користат за своите потреби.  

За студентите,  наставниот и административниот кадар, Технолошко-металуршки 

факултет овозможува користење на кабелски и WIFI –безжичен интернет (табела 5 и 6 во 

прилогот). 

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

компјутерска сала (табела 7, дадена во прилог), 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, обезбедување квалитетна и современа 

настава и  унапредување на научно-истражувачката работа, во текот на 2015 година на ТМФ 

се реализирани следните  активности: 

 акредитација на Текстилната лабораторија (опремена со научно-истражувачка опрема 

финансирана од проект на Владата на Република Македонија)  

 отворање на Ласерската лабораторија, финансирана од проектот од Нато 

ПРОГРАМАТА-Наука за мир и безбедност  

 во анексот на факултетот комплетно е реновирана и опремена лабораторија за контрола 

на минерални суровини 

 реновирана е лабораторија на Институтот за хемиско инженерство 

 реновирана е и опремена сала за дипломски работи на Институтот за екстрактивна 

металургија 

 темелно е реновиран еден кабинет 

 извршено е делумно реновирање на два кабинети во деканатот на факултетот 

Препорака за унапредување: Во насока на отварање и акредитација на нови модерни 

централни лаборатории за испитување на материјали и нови технологии, а во согласност со 

целите и задачите од Стратегијата за развој на Факултетот, да се продолжи со континуирана 

реконструкција и тековно одржување на опремата и просторот на Технолошко-металуршкиот 

факултет. 

 

VII.ФИНАНСИРАЊЕ НА ФАКУЛТЕТОТ 

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

сопствените приходи и донации.  
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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 образование и усовршување, 

соработка со други правни и физички лица, обуки, надоместоци за нострификација на 

дипломите, надоместоци за изведување на анализи, вештачења, експертизи и друго.  

Во текот на 2015 година вкупните средства изнесувале 78045332 и тоа средствата од 

буџетот изнесувале 52396144 денари, а Факултетот оствари сопствени средства во износ од 

25649188 денари. Во однос на претходната 2014 година има незначително намалување на 

вкупните средства, но се зголемени средствата од буџетот, а според тоа е намален прилив на 

средства од соработката со стопанството и проектите.   

 

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 софинансирање.   

 

VIII. СИСТЕМАТСКО СЛЕДЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА НА КВАЛИТЕТОТ 

НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС И КАДАР ПРЕКУ СТУДЕНТСКА 

АНКЕТА 

Студентската анкета е спроведена од 15.01 до 1.02.2015, на сите студиски програми и 

сите години на ТМФ. Студентите ги пополнуваа анкетните прашалници електронски при 

запишување на летниот семестар.   

Анкетниот лист содржеше 10 ставови за наставниот кадар и 6 ставови за 

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

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

лист бише 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 

 

Врз основа на добиените податоци од вкупно 1481 еволуации од студентите, 

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

сите ставови за секој предмет пооделно за наставата и за вежбите. Во табелата 8 во прилогот 
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се прикажани оцените за оние предмети кои имаат 5 и повеќе студенти во групата.  

Врз основа на добиените резултати може да се забележи дека има мало намалување во 

оцената за изведувањето на наставата што укажува фактот дека вкупна просечна оцена за 

наставничкиот кадар изнесува 9,48 во споредба со минатата година од 9,74, а за асистентите 

9,20 што е мало зголемување во споредба со минатата година од 9,02.  
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ПРИЛОГ ТАБЕЛИ 
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Табела 2 - Вклученост на студиската програма во домашни и во меѓународни научно 

истражувачки проекти во 2015 година  
 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 

Системите за управување со квалитет во 

индустриските претпријатија во Република 

Македонија, ИАРМ-Скопје, финансиран од 

Институт за Акредитација на РМ,  

2015-2016 IARM 

Поттикнување на пазарната трансформација за 

енергетска ефикасност во индустријата и 

забрзување на инвестициите во најдобри практики 

и технологии, Финансиран од УНИДО, GEF и 

Канцеларијата на РЕЦ во Македонија, (заменик 

член на Советодавниот Комитет на Проектот, 

Обучуван Консултант) 

2015-2018 UNIDO 

COST Action CM1302: European Network on Smart 

Inorganic Polymers (SIPs) (G. Bogoeva-Gaceva – 

member of Management Commitee) 

2013-2017 COST 

COST TU 1207 

 2012-2016 COST 

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 

Поттикнување на пазарната трансформација за 

енергетска ефикасност во индустријата и 

забрзување на инвестициите во најдобри практики 

и технологии, Финансиран од УНИДО, GEF и 

Канцеларијата на РЕЦ во Македонија, (член на 

Советодавниот Комитет на Проектот, Обучуван 

Консултант) 

2015-2018 UNIDO 
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Табела 2 – продолжеток 

Полн назив на проектот Период на 

реализација 

Финансиер 

(PHARE,TEMPUS, 

CARDS,министерс

тва 

Студиска програма  

НЕОРГАНСКО ИНЖЕНЕРСТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА  

 

COST Action 13001 NORM4Building (2013-2017) 2013-2017 COST 

Студиска програма  

ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА  

Развој и валидација на методи за контрола на 
квалитет на храна и биотехнолошки 
производи 

2015 TMF 

Студиска програма  

ХЕМИСКО ПРОЦЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО 
Estimation of ground water recharge and discharge 

using the 3H/3He dating technique 
2010-2015 IAEA  

Студиска програма  

ДИЗАЈН И ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЛЕКАТА   

"Влијание на типот на шевот, повеќекратното 

перење и природата на детергент врз собирањето 

на шевовите и својствата на машката кошула"  

2015 УКИМ 

PPP proјect – Обука на инженерски кадар од 

текстилна индустрија 
2013-2015 

Kubler and Seqca 
Bonn 

PPP proјect - Обука на инженерски кадар од 

текстилна индустрија 2015-2017 
GIZ, Oehmingen 
Eschborn and 
Seqca 
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Табела 3 - Дидактички простор 

 

вид на дидактички простор број 
површина 

во м2 

бр. на 

седишта 

објект/објект      

амфитеатри 2     

предавални, сали, вежбални 9     

просторија за изведување на нумерички 
вежби 7     

компјутерски училници 2     

лаборатории за експериментални 
истражувања 32     

лаборатории за изведување на аудиториски 
вежби 5     

демонстрациони вежби 5     

лаборатории за изведување 
научноистражувачка д. 12     

предучилишни установи, основни и средни 
училишта за изведување хоспитации по 
предметот методика 

     

сали, вежби      

кабинети за наставно-научниот кадар 53     

друго 1     
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                             Табела 4-1- Опременост на лабораториите 

 
Вид на опрема број 

 

 Вага 10 

 Печка 27 

 Сушара 30 

  Стерилизатор 2 

  Центрифуга 7 

  Микроскоп 7 

  Колориметар 8 

  Автоклав 4 

 Тресалка 5 

 Термостат 3 

 Магнетна мешалка 13 

 Електрична мешалка 14 

 рН – метар 15 

    Биноkулар 2 

 Недеструктивен тестер 1 

 Метлер вага 2 

 Ултразвучна бања 11 

 Светлосен микроскоп 1 

 ОМ метар 1 

 Универзален термометар платина-родиум 1 

 Аналитичка вага 21 

 Ултратермостат 2 

 Шаржен реактор 1 

 Стабилизатор 1 

 Вакуум пумпа 9 

 Систем за флуидационо сушење 1 

 Атритор 1 

 Хидраулична преса 2 

 Апарат за одредување густина 2 

 Гриндер за полирање 1 

 Вибрациони сита 1 

 Металографски микроскоп 2 

 Поларизационен микроскоп 2 

 Хеплеров вискозиметар 1 

 Турбомолекуларна пумпа 1 

 Апарат за флотација 1 

 Магнетен сепаратор 1 

 Спектрофотометар 9 

 Кондуктометар 2 

 Пламенфотометар 1 

 Мелница 5 

 Дилатометар 2 
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Табела 4-2 - Опременост на лабораториите 
 

 
Вид на опрема  Број 

 

 Водена бања со термостат 18 

 Микро бранова печка 1 

 Електрофореза 1 

 Вортекс 2 

 Термостатирани тресилки 2 

 Водена бања со 1 работно место 4 

 Анализатор на текстура на храна  1 

 HPLC  1 

 Течен хроматограф 3 

 Ротавапор 3 

 Вакуум сушара 1 

 Биостат (ферментор) 1 

 Апарат за дестилација 9 

 Мини шпорет 1 

 Рефрактометар 3 

 Мелници за кафе 2 

 Дигитални ваги 7 

 Микроскопи 7 

 Грејно тело 3 

 Регулационен трансформатор 2 

 DSC – 7 1 

 Микровага за DSC-7 1 

 Колона за екстракција 1 

 Апарат за определување кокс 3 

  Енглеров диспозиметар 1 

 Апарат за одредување точка на замаглување 2 

 Абелпенски апарат 1 

 Апарат за одредување точка на палење 1 

 Апарат за заварување 1 

 Апарат за апсорпција 1 

 Топлински изменувач (со компјутер и монитор) 1 

 Хроноамперостат 1 

 Импеданс метар НР 1 

 Регулационен трансформатор 2 

 Вакуум волтметар 2 

 Интегратор 1 

 Вибрациона мешалка 1 

 Редуктори 2 

 Плотер колор 1 

 Манометар 1 

 Галванометар 2 

 Електромотор 1 

 Поларограф 1 

 Машина за сечење метал „Forte“ 1  

 Валачки стан „Joliot“ 2 

 Апарат Хиглер 1 

 Печка за жарење двокоморна „Cer“ 1 

 

 



35 

 

Табела 4-3 - Опременост на лабораториите 
 

 
Вид на опрема број 

 

 Цеваста печка „Heraus“ 4 

 Дископлан 1 

 Апарат за заварување 1 

 Универзална глодалка 1 

 Бор машина столна 2 

 Спектрален пирометар 1 

 Минитерм 1 

 Мерач на дебелина на лим 2 

 Троканален писач 2 

 Пирометар „Land“ 5 

 Прибор за гасно заварување 2 

 Ножици за сечење лим 1 

 Сит машина 1 

 Машинско менгеме 1 

 Контактен пирометар 2 

 Преса за шлифови 1 

 Активатор на глина 1 

 Млин за бентонит 1 

 Индукциона печка 8000 херци 1 

 Таманова печка 1 

 Вага „Scala“ 1 

 Техничка вага 3 

 Микроскоп – Neophot 1 

 Столбна брусалка 2 

 Кран на тркала 1 

 Пневматски набивач 1 

 Хидраулична кидалка 1 

 Симулатор на машина за калапирање 1 

 Инструмент за изработка стандардни проби 1 

 Апарат за испитување со кинење 1 

 Инструмент за испитување пропустливост на гас 1 

 Инструмент за испитување со компримиран воздух 1 

 Преса 1 

 Одделувач на проби 1 

 Сушара за јадра 1 

 Миксер 5 

 Апарат за испитување високи температури 1 

 Шарпиево клатно 1 

 Апарат за испитување влажност  1 

 Хидраулична преса 1 

 Куглична мешалка 1 

 Апарат за испитување глина 2 

  Апарат за испитување песок 1 

 Апарат за класификација на руда 1 

 Машина за испитување абење 1 

 Регулатор 2 

 Апарат за испитување рекондензациона цврстина 1 
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Табела 4-4 - Опременост на лабораториите 
 

 
Вид на опрема број 

 

 Апарат за сеење 1 

 Монокуларен микроскоп 1 

 Вакуум индукциона печка 1 

 Маса за брусење и полирање 1 

 Апарат – Унхидро 2 

 Исправувач 6 

 Осцилоскоп 2 

 Дигитален мултимер 2 

 Дробилка 1 

 Топлотен микроскоп ОПТОН 1 

 Петканален термометар 1 

 Инфрацрвен термометар 1 

 Потенциостат 7 

 Скенинг електронски микроскоп 1 

 Потопувачки термометар до 1700 оС 1 

 Генератор на функции 1 

  Преносен апарат за тврдина „Hartip 300“ 1 

 Кугличен млин 1 

 Сепаратор електромагнетен 1 

 Амплифаер 3 

 Коморна печка 2 

 Брусен стол со 2 р.м. 2 

 Волтметар 3 

 Поларизационен микроскоп 3 

 Муфолна печка 5 

 Електролизер 2 

 Компресор 2 

 Електричен бонсек 1 

 Динамометар „Linsajs“ 1 

 ТГ-ДТА  1 

 Мегатоскоп за радиографија 2 

 Агитатор 1 

 Песочна бања 1 

 Мерач на тврдина на доза НД 200 С 1 

 Преносен електромагнет 2 

 Уред за магнетизација 1 

 Пункт апарат 1 

   ТГА „Сарториус“ 1 

   Рентген „Seifert“ дифрактометар 1 

   Рентген за индустриска радиографија 2 

   Апарат за тврдина, Бринел 1 

   Апарат за тврдина, Роквел 1 

   Апарат за тврдина, Викерс 1 

   Динамометар 1 

   Рефлективен спектрофотометар 1 

 Апарат за абразија и пилинг 1 

 Апарат за испитување шивливост 1 
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Табела 4-5 - Опременост на лабораториите 
 

 
Вид на опрема број 

 

 Елмендорф апарат за испитување јачина на цепење 1 

 Апарат за испитување пропустливост на воздух 1 

 Кузаков апарат за испитување драперливост 1 

 Апарат за испитување пропустливост на водена пареа 1 

 Решо Fuego 1 

 Атомизер 1 

 Кидалица (за полимери) 1 

 Апарат за потенциометриски титрации 2 

 Апарат за испитување на сулфур 2 

 Дестилациона колона со станица  1 

 PLC контролер 1 

 Апарат за мерење растворен кислород 1 

 Карл – Фишер апарат 2 

 Индустриски машини за шиење 9 

 Оверлок машина за шиење 1 

 Обична машина за шиење 1 

 Хидраулична преса 1 

 Дурометар 1 

 Атомски апсорпционен спектрометар  ( ААS)  55АА 1 

 Вага  Mettler Toledo 1 

 

 
Табела 5 - Компјутерска опрема што е во употреба на факултетот 

 

Вид на опрема 
а) за наставно- 

научниот кадар 

б) за 

административно-

техничкиот кадар 

в) за 

студентите 
 

 Компјутери 56 12 16 

 интернет-приклучоци 83 8 15 

 ЛЦД-проектори    

 Скенери 5 1  

 Печатачи 31 3  

 Графоскоп 1   

 Камери 4   
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 Табела 6 - Интернет приклучок 

  Интернет приклучок Број 

 мрежни интернет-приклучоци 51 

Б
р

о
ј 

н
а 

и
н

те
р

н
ет

 

п
р

и
к
л
у

ч
о

ц
и

 а) студенти 15 

б) академски кадар 89 

в) администрација 6 

г) библиотека 2 

д) друго   

Б
ез

ж
и

ч
ен

 

и
н

те
р

н
ет

 

а) да да 

б) не   

   

 

Табела 7   

Карактеристики на библиотечниот фонд Број 

Литература од областа на студиските програми (книги, 

прирачници, скрипти, компендиуми, речници, атласи, 

илустрациите..) во печатена и електронска форма 
7183 

Број на библиотечни единици набавени во периодот  

2015 godina  192 

          а) домашни 192 

          б) странски  

Број на списанија набавени во периодот 2015 година (во 

печатена и електронска форма) 1850 

          а) домашни 0 

          б) странски 52 

Број на персонални компјутери во библиотеката 12 

Број на печатачи во библиотеката 2 

Број на интернет-врски од библиотеката 12 

Апарати за фотокопирање во библиотека 1 

Пристап до бази на податоци EBSCOhost, SCOPUS   

Друго   
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Табела 8- Rezultati od izvr{enata anketa na studentite za                                   

nastavniot kadar po predmetite 

Име на предметот  
Број на 

студенти 
Професор/асистент 

Средна 

оцена 

Општа и неорганска 

хемија 1 

53 Гордана Русевска/ 

Билјана Анѓушева 

9,4 

9,4 

Општа и неорганска 

хемија 1 

 

55 
 

Билјана Анѓушева 

 

9,6 

Математика 1 61 
Лилјана Стефановска/ 

Павел Димовски 

9,0 

9,1 

Математика 1 50 
Бети Андоновиќ/ 

Павел Димовски 

9,3 

9,2 

Физика 107 Верка Георгиева/ 

Ивана Сандева 

8,9 

9,1 

Англиски јазик 1 90 Солзица Поповска 9,4 

Основни процеси на 

биотехнологија 2 (1 сем) 
11 Дарко Димитровски 

9,6 

Хемија на храна (1 сем) 55 Мирјана Боцевска 9,1 

Хемија на храна (5 сем) 15 
Мирјана Боцевска/ 

Божидар Ристовски 

9,5 

9,4 

Полимерни композитни 

материјали (1 сем) 
21 Гордана Богоева-Гацева 

9,0 

Основи на инженерска 

техника 

 

16 
 

Ирена Мицкова 

 

8,5 

Вовед во металургија 9 Александар Димитров/ 

Ана Томова 

9,7 

9,2 

Органска хемија 43 Весна Димова 9,6 

Физичка металургија 11 Јон Магдески 9,7 

Аналитичка хемија 1 20 Гордана Русевска/ 

Катерина Атковска 

9,3 

9,5 

Аналитичка хемија (3 сем) 25 Гордана Русевска/ 

Катерина Атковска 

9,5 

9,6 

Аналитичка хемија 2  

(3 сем) 

25 Гордана Русевска/ 

Катерина Атковска 

9,0 

9,8 

Комуникациски вештини  21 Бети Андоновиќ/ 

Павел Димовски 

9,5 

9,6 

Физичка хемија (3 сем) 26 Драгица Чамовска/ 

Кристијан Лончар 

8,9 

8,7 

Биохемија 1 46 Мирјана Боцевска/ 

Божидар Ристовски 

9,4 

9,4 

Храна и исхрана 16 Весна Рафајловска 8,8 

Технолошки операции 2 42 Славчо Алексовски/ 

Кармина Митева 

8,8 

8,7 

Корозија и заштита на 

материјалите 

 

8 
 

Драгица Чамовска 

 

8,7 

Генетски модифицирани 

суровини (5 сем) 

 

21 
 

Зоран Поповски 

 

9,2 
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Продолжеток на табела 8 

Микробиологија 36 Донка Донева Шапческа/ 

Дарко Димитровски 

9,3 

9,2 

Металургија на обоени 

метали 

 

8 
 

Ана Томова 

 

9,5 

Металургија на железо и 

челик 

8 Горан Начевски 9,3 

Металуршки печки 5 Свето Цветковски 9,7 

Индустриски менаџмент  30 Дејан Димитровски 8,8 

Технологија на вино и 

алкохолни пијалоци 

10 Донка Донева Шапческа/ 

Јана Симоновска 

9,4 

9,1 

Индустриска 

микробиологија 

16 Ирина Младеновска/ 

Божидар Ристовски 

8,6 

9,6 

Индустриска 

микробиологија за 

прехранбени производи 

 

7 
 

Ирина Младеновска/ 

Божидар Ристовски 

 

7,1 

9,5 

Технологија на млеко и 

млечн производи 

15 Весна Рафајловска/ 

Јана Симоновска 

9,1 

9,3 

Моделирање и 

оптимизација на процеси  

 

6 
 

Мирко Маринковски 

 

9,5 

Технологија на пакување 

(5 сем) 

17 Ирина Младеновска/ 

Мишела Темков 

8,9 

9,0 

Технологија на пакување 

(7 сем) 

13 Ирина Младеновска/ 

Мишела Темков 

7,4 

8,3 

Процеси на конзервирање 

храна 

14 Елена Величкова 9,1 

Контрола на квалитет на 

прехранбени производи 

12 Елена Величкова/ 

Мишела Темков 

9,1 

9,0 

Контрола на квалитет на 

биотехнолошки производи 

8 Елена Величкова 

 

9,3 

 

 

Дизајн на текстил 

 

7 
Колета Зафирова/ 

Елена Томовска 

9,8 

9,7 

Основи на компјутерско 

работење 

10 Лилјана Стефановска/ 

Павел Димовски 

9,6 

9,7 

Основи на компјутерско 

работење 

11 Бети Андоновиќ/ 

Павел Димовски 

9,6 

9,5 

Вовед во инженерство на 

материјали 

 

7 
  

 Александар Димитров 

 

8,7 

Дизајнирање на хемиска 

процесна опрема (1 сем) 

 

19 
 

Славчо Алексовски 
 

9,3 

Технологија на облека 1 8 Горан Дембовски/ 

Емилија Тошиќ 

9,1 

9,1 

Машини во конфекциското 

производство 

 

7 
 

Горан Дембоски 

 

9,4 

Физичка металургија 11 Јон Магдески 9,7 

Моделирање и градирање 

на облеката 

 

9 
 

Соња Ќортошева 

 

9,3 

Испитување на текстилот 6 Соња Ќортошева 9,3 
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Продолжеток на табела 8 

Испитување на металите 

 (5 сем) 

 

10 
 

Свето Цветковски 

 

9,4 

Структура и својства на 

материјали 

 

7 
 

Анита Грозданов 

 

9,5 

Керамички материјали 2 13 Емилија Фиданчевска/ 

Војо Јованов 

9,5 

9,5 

Преработка на полимерите 8 Анита Грозданов 9,7 

Теорија на металуршки 

процеси 1 

7 Перица Пауновиќ 9,9 

Преработка на металите 7 Благој Ризов 

Ружица Манојловиќ 

9,6 

Мерење и регулација во 

металургија 

 

7 
 

Ружица Манојловиќ 

 

9,7 

Процеси на преработка на 

отпадни води 

 

22 
 

Гордана Русевска 

 

9,6 

Хемија на материјали 7 Гордана Русевска 8,5 

Печки во неорганска 

индустрија 

7 Билјана Анѓушева/ 

Катерина Атковска 

9,0 

8,8 

Основни процеси во 

биотехнологијата 2 (7сем) 

 

10 
 

Дарко Димитровски 

 

9,4 

Минерологија и 

кристалографија 

8 Дафинка Стоевска Гоговска 9,7 

Базни органски производи 10  Весна Димова 9,8 

Структура и дизајн на 

преѓи 

10 Магдалена Пренџова/ 

Емилија Тошиќ 

8,2 

8,2 

Компјутеризирани мерења, 

автоматска регулација и 

мониторинг системи 

7 Кирил Лисичков 9,7 

Индустриски дизајн и 

проектирање (5 сем) 

6 Дејан Димитровски 8,9 

Конструкција на облека 1 10 Маја Јанковска 9,7 

Текстилни влакна 1  

(3 сем) 

5 Игор Јорданов/ 

Емилија Тошиќ 

8,2 

8,4 

Подготвка и доработка на 

текстил и облека 

7 Игор Јорданов/ 

Емилија Тошиќ 

9,5 

9,5 

Заштита при работа (3 сем) 15 Јадранка Блажевска-Гилев 8,7 

Хемиска инженерска 

термодинамика (3 сем) 

7 Загорка Конеска/ 

Кармина Митева 

9,5 

9,1 

Креативно студио 5 Лидија Георгиева 9,7 

Историја на дизајн и 

облека 

 

5 
 

Лидија Георгиева 
 

9,7 

2Д и 3Д моделирање 6 Лидија Георгиева 9,6 

Теоретски основи на базна 

неорганска технологија 

7 Бошко Бошковски 9,7 

Вкупна средна оцена  за наставници 9,48 
 за асистенти  9,20 
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