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1. ПРЕДГОВОР 
 
 

Факултетот за исламски науки Скопје посебен акцент им дава на студентите 

во делот на квалитетна настава, студентски живот, на сето она што им припаѓа на 

студентите и што една високообразовна установа треба да им го овозможи на 

своите студенти, а да прилега на современото време. Студентите се системска и 

нотирана определба на Факултетот за исламски науки, од тој определба нема 

отстапување и нема алтернатива за тоа. 

Овој извештај има за цел да ги презентира предностите и предизвиците со 

кои се соочува Факултетот за исламски науки - Скопје во време на подготовката. 

Факултетот за исламски науки Скопје има за цел искрено да ги идентификува 

своите слабости и да работи напорно за да ги отстрани. 

Факултетот   за   исламски   науки   се   соочува   со   предвидливи   проблеми   

на краткорочен и среднорочен временски рок, но институционално е добро 

подготвен да одговори на тие предизвици. Факултетот за исламски науки има 

сериозна репутација за стандарди на академска настава и институционално 

делување; нуди модел на мултиетничко, мултијазично и мултикултурно 

образование кое е единствено на национално и на регионално ниво. Иако не треба 

да се потценат предизвиците што претстојат, Факултетот за исламски науки останува 

една од најдобрите образовни институции во регионот во рамките на студиските 

програми исламски студии и има оправдани очекувања за продолжување на 

одржувањето на оваа извонредност. 

Овој извештај за третата самоевалуација на Факултетот за исламски науки Скопје 

2018/19-2021/22 година ја отсликува реално и детално анализата на сите 

сегменти, тела и единици на нашиот Факултет значително и вп бремете на 

пандемија кови 19 кога настава почнуваше да се изведе и во електропнскат форма 

според платформата Google meet. 
 

 

 
 
 
Скопје, септември 2021 година 

 

 

 

Комисија за самоевалуација
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2. ВОВЕД 
 
 

Евалуациониот извештај е започнат од две комисии. Со Одлука на Наставно- научниот  

совет  на  Факултет  за  исламски  науки  Скопје  бр.  03-128/3 од  01.03.2020  година, донесена на 

својата редовна седница на ННС, назначена  Комисија за спроведување на самоевалуација во 

состав: 

1.   Проф. д-р Шабан Сулејмани,  претседател 

2.   Проф. д-р Флорим Идризи, член 

3.   Проф. д-р Јусуф Мустафаи, член 

4.   Проф. д-р. Абдулџемил Несими, член 

5.   Орхан Зендели студент, член. 

 

Самоевалуација  е реализирана за преиодот 2018/19-2020/21. Овој процес на внатрешна 

евалуација е од особено значење за Факултетот, затоа што се спроведува во период на 

заокружувањето на првата декада од своето постоење како акредитирана високообразовна 

во земјата, а во кој ФИН се етаблира како препознатлива на високообразовна институција. 

Активностите за самоевалуација Комисијата во горенаведениот состав ги започна во 

април 2021 година. Постапката за внатрешна евалуација беше спроведена во согласност со 

методологијата за спроведување на самоевалуација дефинирана од страна на Комисијата за 

самоевалуација на ФИН. Истата во целост е базирана на препораките дефинирани од 

Европската асоцијација за обезбедување квалитет во високото образование (Standards and 

Gudelines for Quality Assurance in European Higher Educational Area,© European Association for 

Quality Assurance in Higher Education - ENQA)1, како и Упатството за евалуација и евалуациона 

постапка на факултет/висока стручн школа/научна установа, донесено во 2002 година од 

Интеруниверзитетската конференција на Република Севера Македонија, а во согласност со 

националната регулатива. 

Процесот на самоевалуација е спроведен на институционално ниво од страна на 
 

Комисијата за самоевалуација на ФИН. 

                                                           
1 Во согласност со Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр.82/2018, член 51) 
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Деталните анализи во извештајот отвораат можности и правци за 

надминување на постојните слабости, како и потенцијални можни насоки за идниот 

развој на институцијата во целост. 

 

Мисија и цели на Факултетот 
 
 

Главен стремеж на Факултетот за исламски науки е студентите да се стекнат 

со сеопфатно знаење, способности и вештини за компетентно и креативно 

совладување на предизвиците на современата исламска теологија. Факултетот е 

посветен на создавање интелектуално опкружување за работа и учење за 

студентите и за наставниот кадар во чиј фокус е студентот, применувајќи ги 

најновите сознанија за организирање на наставата и учењето. Факултетот 

континуирано го подобрува квалитетот на наставниот процес и академски 

активности, со цел кај студентите да ја поттикне желбата за континуирано 

учење и да го развие кај нив критичкото мислење и индивидуалноста. 

 

Освен тоа, мисијата на Факултетот опфаќа и подготовка на стручни теолози 

кои ќе создаваат, пренесуваат и применуваат знаења и вештини на полето на 

исламската теолоигја. 

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), 
 

 да  се  усогласат  предметните  содржини  согласно  Националната  

рамка  на квалификации, 

 да се унапредува системот за обезбедување квалитет и 

континуирано 

 да се спроведува анонимната студентска анкета, 

 да подготвува студентите за учество во различни форми на 

научната и тимска работа. 
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Цели на Факултетот 
 
 

Главна цел на Факултетот е да создава генерации кои ќе имаат развиено 

критичко мислење и изразен став, кои ќе бидат препознатливи по својата стручност 

и креативност и по желбата за постојано надградување на своите знаења. 

Оттаму, стратегиските цели на Факултетот се следниве: 

 Организирање квалитетно високо образование за теолози по исламски науки 

 Унапредување на професионалните знаења и способности на исламските теолози 

 Развивање  професионални  и  етички  стандарди  во  текот  на  воспитно-

едукативниот процес на студентите 

 Поттикнување на истражувачката дејност на академско ниво 

 Поддршка на развојот на млади истражувачки кадри 

 Издавање и објавување релевантна стручна литература во двете области 

 Меѓународна  соработка  и  партнерство  со  високообразовни  установи  и 

организации за реализирање заеднички проекти за развој во повеќе области, во 

кои Факултетот ќе најде допирни точки 

Цели на основачот на Факултетот (ИВЗ) 
 

 

 Образување на професионален кадар за остварување на целите и потребите на 

ИВЗ 

 Организирање квалитетно високо образование за теолози по исламски науки 

 Унапредување на професионалните знаења и способности на исламските теолози 
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2. СТРАТЕГИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ВИЗИЈАТА И МИСИЈАТА 
 

 
Стратегијата за остварување на визијата и мисијата што ја применува 

управата на Факултетот се темели на истражувања кои се однесуваат на прашања 

со континуираното подобрување во високообразовната установа. Во тој контекст се 

анализира: како ФИН Скопје ги следи промените што се прават на другите 

високообразовни установи во земјата и во странство; како установата се менува со 

цел нејзино подобрување; анализа на стратегискиот  план  за  реализација  на  

мисијата  и  кои  се  контролните  механизми  на управата на Факултетот што го 

унапредуваат квалитетот. 

Како резултат на претходно наведеното во изминатите десет години од 

акредитацијата ФИН Скопје има значителен напредок во подбрување на 

кадровската поставеност и административна екипираност, просторно-техничките  

услови, информатичка иснфраструктура,  издавачка  политика, административно- 

документационото менаџирање и научна основа за остварување на целокупниот 

циклус на студиските програми. 

Посебен приоритет во периодот помеѓу двете самоевалуации беше 

обезбедувањето на академски и административен развој, развивање на научно-

истражувачката дејност, проширување на бројот на партнерски организации за 

теренската студентска практика, екипирање со наставници и соработници со научен 

степен - доктори на науки. 

Како резултат на овие активности е остварен континуирано стабилен број на 

запишани нови студенти на сите три генерации студенти од прв и втор циклус. 

Од   евалуациската анализа произлегува генерален заклучок дека значителни 

промени се на повидок. Во изминатиот период, а се продолжува со истите усилби, 

да се прави целосна прераспределба и дефинирање на работните задачи и обврски 

на вработените, се дефинираат јасни обврски, критериуми, услови и правила за 

уредување на внатрешното работење и извршување на образовната и научно-

истражувачката дејност, се прават обиди да се развијат новите акредитирани 

студиски програми, да се привлечат поголем број на студенти, да се зголеми и 
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квалитативно да се доволи издавачката дејност, да се подобри наставниот процес и 

низа други активности. 

 

Опис на факултетот за исламски науки  
 

Основни податоци за Факултетот 

Назив  на  високообразовната 

установа 

 

Факултет за исламски науки - Скопје 

Кратенка на институцијата ФИН-Скопје 

Седиште С. Кондово Општина Сарај Скопје 

Република Северна Македонија 

Лого на институцијата 

 

Web адреса на институцијата 
Контакт емаил на 
институцијата 

www.fshi.edu.mk 

dekanati@fshi.edu.mk 

Контакт телефони на 
институцијата 

Tel.: ++ 389 2 2057270; 

Tel./Fax: ++ 389 2 2057271 

Шифра      на      дејност      на 

високообразовната установа 

 

85,42 – високо образование 

ЕМБС 7085273 

Вид      на      високообразовна 

установа 

Приватно  –  јавна  високообразовна  установа  на 

верски заедници 

Податоци за основачот Факултетот  за  исламски  науки  е  основан  на  17 

декември 1994 година, како граѓанска иницијатива од страна 

на Исламската Верска Заедница во Р. Македонија 

Од јули 2008 од страна на Собранието на Р.Македонија со 

посебен Закон за основање на Факултетот за исламски 

науки- Скопје добива статус  на  приватно-јавна  

високообразовна установа во Р. С. Македонија со седиште во 

с.Кондово Скопје 

http://www.fshi.edu.mk/
mailto:dekanati@fshi.edu.mk
mailto:dekanati@fshi.edu.mk
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Податоци        за        последна 

акредитација 

Исламски студи: Бр. Сл. 12 од 01.04.2015 
Реакредитација Исламски науки во 2019 
Методика  за  настава  по  религиско  образование: Бр. Сл. 
17-27/2 од 28.12.2016 
Реакредитација во бр.08-362/9 (01.10.2021) 

Напредни  исламски  студии:  Бр.  Сл.  17-27/2  од 

28.06.2017 
Реакредитација во бр.08-333/7 (12.07.2021) 

 Студиски                                 и 
Научно-истражувачки подрачја 
за кои е добиена акредитација 

Научно истражувачкото подрачје согласно Меѓународната 
Стандардна Класификација на образованието (МСКОБ 1997), 
на кое му припаѓа Студиската програма Исламски студии е 
Општествени науки, додека полето Религија и теологија (22) и 
област Студии за изучување на области (Службен весник на 
Р.Македонија бр.103/10). 
Според Меѓународната Фраскатиева класификација 
(Службен весник на Р.Македонија бр.103/10) Студиската 
програма: Напредни исламски студии му припаѓа на 
научното подрачје Хуманистички науки (6) поле: Теологија 
(611) и област Егзегеза (61101) и Друго (61109). 

Податоци за просторот 
наменет за изведување на 
наставната и истражувачката 
дејност 
 

Вкупната расположлива просторна површина на Факултетот 
за исламски науки Скопје е во бруто износ 24.500 m2на 
катастарски парцели 
59 и 60 на KO Kондово, односни 1.374,17 м2, општина Сарај 
(Одлука бр. 23-559/1 од 27.02.1997 година на Владата на 
РМ) со Поседовен лист бр. 1116/13035 од 02.04.2007 
година). Објектот на Факултетот   за   исламски   науки   е   
изграден од 
страна на оснивачот Исламската Верска Заедница во 
Република Северна Македонија 

Податоци за опремата за 
изведување на наставната и 
истражувачката дејност 
 

 
Опрема  

За
 с

ту
д

е
н

ти
 

За
 

н
ас

та
ве

н
 

ка
д

а
 

За
 

ад
м

и
н

и
ст

р
ац

и
ја

 

Б
и

б
л

и
о

те
ка

  

   
  В

ку
п

н
о

 

1 Компјутери 15 12 8 1 36 

2 Интерент 
конектори 

1 1  1 1 4 

3 LCD 
пројектори 

4 2 / / 6 

4 Скенери /  
1 

 
7 

 
1 

 
8 5 Принтери / 

6 Фотокопије 1 1 / / 2 
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Број на лица во наставно-научни 
и наставни звања 

Вработени во редовен работен однос- 10 
Редовен професор- 4 
Вонредни професори- 4 
Доценти-2 

Внатрешни     механизми     за 

обезбедување  и  контрола  на 

квалитетот на студиите 

Постоење на Центар за обезбедување на квалитет 

во кои се разработени сите потребни механизми за 

внатрешна евалуација: 

- Комисија за самоевалуација 

- студнста акнета 
Законски регулативи 1.   Закон  за  основање  на  високообразовни 

установи на верски заедници 
2.   Статут на Факултетот за исламски науки 
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Подзаконски акти: 1.   Правилник за студирање на прв циклус на 
студии (во подготовка на измени и 
дополнувања на Правилникот) 

2.   Правилник за студирање на втор циклус на студии 
3.   Правилник за критериумите и постапката за избор во 

наставнички и соработнички звања на Факултетот за 
исламски науки Скопје 

4.   Правилник за пренос на студентски кредити и 
премин од една на друга студиска програма 

5.   Правилник за издавачка дејност на 
Факултетот за исламски науки - Скопје. 

6.   Правилник за постапка за именување и 
разрешување на ФИН 

7.   Правилник за начинот на избор на изброни 
предмети 

8.   Упатство за евалуација на Факултетот за 
исламски науки Скопје 

9.   Правилник за издавање дипломи, додаток на 
дипломи, стручниот назив и други документи за 
завршени студии на високо образование на 
Факултетот за исламски науки Скопје 

10. Правилник за систематизација и 
организација на работата во ФИН (во 
подготовка) 

11. Правилник за вршење на менторската 
работа 

12. Правилник за теренска студентска практика 
13. Правилник за техничките и организациските 

мерки за обезбедување тајност и заштита на 
обработката на личните податоци. 

14. Правилник за спроведување на студентски избори 
на Факултетот за исламски науки 
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 15. Правилник за избор и именување на 
претседаетел и студентки претставници 

16. Правилник за спроведување на избори на 
студентски правобранител 

17. Pravilnik za izborot, razre{uvaweto, 
nadle`nosta i rabotata na studentskiot 
pravobranitel na Fakultetot za islamski nauki 
Skopje 

18. Упатство за реализација на Конкурс за 
прием на нови студенти 

19. Правилник за дисциплинска одговорност на 
студентите на ФИН. 

20. Правилник за условите кои треба да ги 
исполнува истакнатиот стручњак од 
практиката од соодветната област за 
изведување на клиничка настава  на 
Факултетот за исламски науки Скопје Органи на Факултетот 1.   Орган на Оснивачот 

2.   Наставно-научниот совет на ФИН 
3.   Деканска Управа 
4.   Декан 

 

3. Историа на факултетот 
 

 
 

Факултетот за исламски науки - Скопје е првата и единствена високообразовна 

непрофитна установа во Република Северна Македонија која нуди стручно образование од 

прв циклус за стручни лица по исламска науки, и втор циклус сепециалистички студии 

Методика на наставна по релегиско образование, и магистерски студии Напредни исламски 

студии комбинирајќи ги теоријата и практичното работење врз основа на највисоките 

меѓународни стандарди за организирање студии од оваа област. 

Факултетот за исламски науки - Скопје (во понатамошниот текст: ФИН) е основана од 

Исламската верска заедница во РСМ (во понатамошниот текст: ИВЗ) во 2008 година, со цел 

да придонесе кон остварување на една од основните цели на ИВЗ – поддршка на развојот на 

образованието за теолози по исламски науки во Република Северна Македонија. 

Врз основа на двете решенија: Решението за акредитацијата за усогласување на 

студиските програми на Факултетот за исламски науки - Скопје (сл.12 од 26.02.2008 година) 

издадена од Одборот за акредитација на високото образование како и Привременото  

Решение  издадено  од  Министерството  за  образование  и  наука  (бр.  12- 8142/3-08 од 
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13.02.2009  година), со кое се дава согласност за исполнетоста на условите за почеток со 

работа на Факултетот за исламски науки - Скопје како високообразовна установа во 

Р.С.Македонија. Факултетот за исламски науки - Скопје се регистрираше како 

високообразовна  приватно-јавна  и  непрофитна  установа  во  согласност  со  Законот  за 

високо образование, која нуди стручни студии од прв циклус во една студиска насока: Општа 

теологија. 

Во 2019 е реакредитирана  студиска програма Исламски студии  со  осум семстри 240 

ЕКТС на прв циклус и  во 2021 се акредитирани специалистички студи Методика на настава 

по релегиско образование бр.08-362/9 (01.10.2021) и магистерски студи Напредни  исламски  

студии  бр.08-333/7 (12.07.2021). 

Организациона поставеност на ФИН 
 
 

Основен акт на Факултетот е Статутот, на кој согласност дава основачот – Исламската 

верска заедница на Република Северна Македонија а мислење Министерството за 

образование и наука на Република Северна Македонија 

 

Највисок орган на Факултетот е Наставно-научниот совет на Факултетот со кој 

претседава Деканот, потоа Деканската управа, деканатот, продеканите, односно 

директорите на единиците, комисии и други тела на органите итн. 

 

Во согласност со Статутот на Факултетот за исламски науки - Скопје, со цел успешно да 

се одвива образовниот и истражувачкиот процес, формирани се следниве органи на 

Факултетот:Oсновачот,Наставно-научен совет, Деканска управа, Декан на Факултетот, 

Продекан за настава и наука, 
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График 1. Органиграма на Факултетот за исламски науки 

 
 

Во организациската структура на Факултетот постои флексибилност која овозможува 

ефикасност и квалитет во извршувањето на работните задачи и рационално користење на 

сите човечки ресурси. Ефикасноста во управувањето со тековните работи се остварува преку 

одржување редовни состаноци на вработените во Факултетот, состаноци на деканот и 

раководителите на организациските единици и состаноци на Наставничкиот совет на 

Факултетот. 

И  третата евалуациона  анализа  (како  и  првата  евалуационата  анализа  која  го 

опфати периодот 2018-21 година) покажува дека како карика која недостасува во 

интегрираното функционирање на Факултетот е непостоењето на научен институт кој би ја 

интегрирал и сходно современите текови организациски би ја формализирал научната 

дејност. Научната дејност, во актуелната поставеност се изведува неформално и 

неканализирано. Декларацијата на Саламанка на државите потписнички им налага да ја 

интегрираат академската и научната работ.

Oсновачот ИВЗ 

НАСТЕВЕН - НАУЧЕН СОВЕТ 
И ДЕКАНСКА УПРАВА 

 

Декан  Претседава 

ЕДИНИЦИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ 

Одделение за 
финансии и 

администрација  

Одделение за 
Наставни програми 

и ЕКТС  

Секретар 
 

Служба за 
студентски 

прашања 
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Самоевалуација како процес 

 
Во контекст на континуирана реализација на стратешките цели на Факултетот за 

исламски науки Скопје за организирање квалитетно високо образование за исламски 

теолози, од особена важност е спроведувањето евалвација на сите аспекти од нејзиното 

функционирање. 

 

Евалвацијата подразбира процена која опфаќа бројни експлицитни процедури за 

проценување на квалитетот во институциите за високо образование, на академскиот кадар и 

на нивните студиски програми според прифатените постапки и стандарди и водичот 

(насоките) за евалвација, усвоени од европските институции за евалвација во високото 

образование и други организации и асоцијации кои имаат улога да ги воспоставуваат  и  

применуваат  европските  стандарди  и   упатства  за  евалвација  на европскиот простор 

за високо образование2. 

 
Акредитираните високообразовни институции се предмет на евалвација која се 

спроведува преку: 

 

    самоевалуација - ја врши високообразовна установа, која за таа цел  формира 

комисија од  редот на наставниот  кадар  (со мандат  од  четири  години) и  од 

студентите  (за  време  од  две  години)3,  во  согласност  со Правилникот  за 

самоевалуација и  обезбедување и  оценување  на квалитетот  кое го донесува 

високообразовната установа. Самоевалуацијата се спроведува на интервали од 

најмногу три години и во неа се зема предвид и оценката на студентите; 

 

   Надворешна евалуација, како систем на евалвација на академскиот 

кадар кои ги спроведува  Одборот  за  акредитација  и  евалвација  на  

високото  образование еднаш на пет години4. 

 
 

                                                           
2 Во согласност со Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр.82/2018, член 55) 
3 Во согласност со Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр.82/2018, член 55, алина 2) 
4 Во согласност со Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр.82/2018, член 51) 
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Квалитетот на процесот на настава на Факултетот за исламски науки Скопје се 

следи во согласност со одредбите на Законот за високото образование, односно 

Правилникот за самоевалуација на Факултетот5. Според тоа, Комисијата ги оценува: 

o степенот на учество на наставниот кадар, асистентите и студентите во 

реализацијата на студиските и предметните програми; 

o дејноста на Високата школа според условите на дадената акредитација и 

дозволата за вршење високообразовна дејност; 

o  влијанието на опременоста (библиотечен фонд, компјутерска опрема, читални и 

слично) врз ефикасноста во студирањето; 

o  бројот и структурата на студентите; 
 

o  резултатите   од   полагањето   според   структурата   на   студиските   програми 
(задолжителни, изборни, теоретски, практични и слично); 

 

o времетраењето на студиските програми и преодноста по учебни години; 
 

o успехот на студентите според начинот на студирање (редовни и вонредни), како и 

според регионалната припадност, националната припадност и слично; 

o  влијанието   на   истражувачката   работа   врз   квалитетот   на   наставата   и 

студирањето; 

 
 

Комисијата подготвува извештај за резултатите од евалвацијата со оценка на 

состојбата и со препораки за надминување на евентуални проблеми или подобрување на 

образовните процеси во Факултетот. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Наставничкиот совет на Факултетот за исламски науки Скопје усвои Правилник за евалуација 
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4. Состав на органите и телата за управување на факултетот за исламски 
науки во скопје 

 

Наставно-научниот совет на ФИН 
 

 

Наставно-научниот совет на ФИН е орган на управување и стручен орган. ННС го 

сочинуваат: 

1. деканот на Факултетот; 

2. сите избрани редовни и вонредни професори и доценти 

3. по 1 претставник од редот на соработниците, односно соработниците се застапени 

со не повеќе од 10% од вкупниот број на наставниците, и 

4. еден претставник од редот на студентите, односно да биде помал од 15% од 

вкупниот број членови на Наставно-научниот совет 
 

Деканска управа 
 

 

Деканаската управа е орган на управување на факултетот. Со Деканската управа 

раководи деканот. Деканаската управа ја сочинуваат деканот, секретарот, продеканите, 

раководителите на студиските програми, EКТС координатор, еден член од органот на 

основачот  и претседателот на студентскиот парламент на факултетот. 

Наставно-научниот совет на Факултетот ги формира следниве комисии: 

1) Комисија за настава и наука 

2) Комисија за меѓународна соработка и односи 

3) Комисија за нормативна дејност Дисциплинска комисија 

4) Комисија за студентски стандард 

5) Комисија за култура и спорт 
 
 

Согласно Статутот по потреба, ННС може да формира и други комисии. ННС, со одлука, 

ја утврдува надлежноста и составот на комисиите и ги именува нивните претседатели како и 

нивниот состав. 

Членовите од редот на студентите во комисиите и работните тела на Факултетот се 

избираат од страна на Студентскиот парламент на Факултетот. 
 

Стручна служба 
 

Стручната и административната служба се организираат како интегрирана стручна и 
административна служба на Факултетот (во натамошниот текст: Служба на Факултетот). 
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Начинот на работа видовите на работните места, работните задачи со условите, бројот 

на извршителите и нивните права, обврски, одговорности и други прашања сврзани со 

факултетската стручна служба се утврдуваат со општ акт на Деканската управа по предлог на 

Деканот. 

Со работата на Службата на Факултетот раководи секретарот на Факултетот. 

Генералниот секретар за својата работа е одговорен пред деканот и Деканската управа на 

Факултетот. Со службата. 
 

Комисија за самоевалвација 
 

 

Самоевалуацијата на Факултетот ја спроведува комисија за самоевалуација на 

факултетот составена од пет члена, од кои три се избираат од редот на наставниците, еден од 

редот на соработниците и еден од редот на студентите. 

Наставно-научниот совет, ги избира, со тајно гласање, членовите на комисијата за 

самоевалвација, по  предлог  на Деканската  управа,  односно  органот  на студентите,  како  

и членовите на поткомисиите за самоевалуација на студиските програми, по предлог на 

наставниците и студентите од соодветната студиска програма. 

Мандатот на наставниците е четири години, а на претставниците на студентите две 

години. 
 

 

5. Приказ на резултатите и заклучоците во однос на самоевалуацијата 
 
 

Во   делот   приказ   на   резултатите   од   спроведената   самоевалуација   ќе   бидат 

прикажани резултатите во зависност од подрачјето на евалвацијата. При приказот на 

резултатите ќе се користат табели и графички прикази, со цел за квантитативно илустрирање 

на главните заклучоци. После секое поле ќе следи соодветна Свот анализа. 

 

Студиски програми 
 

На Факултетот за исламски науки функционираат четири акредитирани студиски 

прграми и тоа две на прв циклус на студии и две на втор циклус на студии. 

Исламски студии 
 

Студиската програма Исламски студии преставува универзитетски дипломски студии 

од прв циклус на студии. Студиската програма е предложена од страна на Наставнонаучниот 
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совет на ФИН со Предлог Одлука бр.270/14 од ден 22.10.2014 а верификувана од страна на 

Оснивачот со одлука 02-592 од ден 16.12.2014. 

Студиската програма на додипломски студии по Исламски студии, претставува 

веќе акредитирана студиска програма Општа теологија во рамките на Факултетот за 

исламски науки во Скопје (Решение бр. Сл.12/08). При подготвување на Елаборатот за 

ре/акредитирање на Студиската програма Исламски студии посебен акцент беше обрнат 

на: 

 

a.   ускладување на профилите на Исламски студии со оние од регионот; 
 

b.   целосно усогласување со диспозитивите на Законот за високото образование 

(Сл. весник на Р.Македонија бр.35/08), како и со измените и дополнувањата на  

дотичниот   Закон  (Сл.   весник  на  Р.Македонија  бр.26/09,   бр.83/09, 

бр.99/09; бр. 115/10; бр.17/11 бр. 51/11; бр.123/12, бр.15/13 и бр.24/13); 

c.   потребите   на   поширокото   општество   за   дејноста   на   теолози   

(пр. образование, не/владин сектор,  и др) идр. 

Јадрото на предметите го образуваат двокатегориални предмети, со 

содржинска припадност во две општи полиња: 

 Општествени   науки   дисеминирани   во   повеќе   општествени   подрачја 
 

(историја, психологија, право итн), и 
 

Филолошки науки дисеминирани пак во повеќе потесни подрачја: арабистика, 

туркологија, албанологија, македонистика, англистика. 

Со ваквата дисеминираност се образува една комплементарна целина која 

концептуално   одговара   на   стручната   надобразба   кој   треба   да   ја   имаат   идните 

дипломирани студенти по исламски студии
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Исламски науки 
 

Исламски науки преставува трета акредитирана студиска програма по исламски студии, 

студиска програма на Фин по акредитација со Закон за основање на високообразовни установи 

на верски заедници. Факултетот и основачот на факултетот 2019 година до Одборот за 

Акредитација на високото образование при Министерството за образование и наука достави 

Елаборат за реакредитација.  

Научно истражувачкото подрачје согласно Меѓународната Стандардна Класификација на 

образованието (МСКОБ 1997), на кое му припаѓа иновирана и усогласената Студиската програма 

Исламски науки е Општествени науки и уметности, додека полето Општествени науки (22) и 

област Религија и теологија (Службен весник на Р.Македонија бр.103/10). 

Според Меѓународната Фраскатиева класификација (Службен весник на Р.Македонија 

бр.103/10) Студиската програма: Исламски студии му припаѓа на научното подрачје 

Хуманистички науки (6) поле: Теологија (611) и област Исламски студии (61109). 

Вид на студискатапрограма 

Иновираната и усогласената Студиската програма Исламски науки припаѓа на Универзитетски 

академски студии 

Степен на образование (прв односно втор циклус) 
 

Иновираната и усогласената Студиската програма Исламски науки преставува на 

универзитетски академски студии од прв циклус на студии 

Согласно Националната рамка на квалификации иновираната и усогласената Студиската 

програма Исламски студии припаѓа на VI, односно на VIА Ниво на Националната рамка на 

високообразовните квалификации. Споредено со Нивото на Европската рамка на 

високообразовна квалификација иновираната и усогласената Студиската програма Исламски 

студии припаѓа на 6. 

Цел и оправданост за воведување на студиска програма 

Додипломските студии од прв циклус на студии по Исламски студии е заинтересирана за 

постигнување на максимална отвореност на студите и покретливоста на студентите, како во 

рамките на Р.Македонија така и во рамките на европската образовна карта, а што е во склад со 

темелните начела на Болоњската декларација. 

При концептирање и организација на студите од прв циклус на студии по Исламски студии во 

потполност се раководени и содржински ускладени со препораките на Европската рамка за 

високото образование, со цел да се овозможи да студите бидат компатибилни со останатите 
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додипломски студии на Исламски студии широм Европа. 

При подготвување на Елаборатот на студиската како и предметните програми по Исламски 

студии, исто така се водеше сметка за овозможување на нивна институционална, национална и 

интернационална компатибилност, и создавање услови за премин на студентот од една на 

друга студиска програма како во рамките на единиците на Факултетот така и во рамките на 

премин од една на друга единица на други високообразовни установи, надвор од Факултетот, 

во случаите кога постојат единици, кои продуцираат ист или сличен профил на стручни кадри, 

како и услови за премин на студентот на високообразовни установи во странство. 

Исламски студии преставуваат студии од прв циклус студии по Исламски студии. Студиската 

програма на додипломски студии по Исламски студии, претставува веќе акредитирана студиска 

програма Општа теологија во рамките на Факултетот за исламски науки во Скопје (Бр.14-8208/4 

од 16.04.2015). 

Иако додипломските студии по Исламски студии опфаќаат и предмети кои содржински и 

припаѓаат на општествените науки (историја, психологија, педагогија, филозофија, право итн.) 

сепак поголем процент од предметните е даден на јазиците. Тоа е така поради една многу битна 

причина, а тоа е: стручното оспособување на идните дипломирани студенти по исламски студии 

опфаќа широка лепеза на компетиции и знаења кои пак содржински се содржани во наставни 

предмети од повеќеобласти. 

Јадрото на предметите го образуваат двокатегориални предмети, со содржинска припадност во 

две општи полиња: 

 Општествени науки дисеминирани во повеќе општествени подрачја (историја, 

психологија, право итн),и 

 Филолошки науки дисеминирани пак во повеќе потесни подрачја: арабистика, 

туркологија, албанологија, македонистика,англистика 

Со ваквата дисеминираност се образува една комплементарна целина која концептуално 

одговара на стручната надобразба кој треба да ја имаат идните дипломирани студенти по 

исламски студии. 

На тој начин, преку студиите концепирани на дво-дисеминирачки начин имаат за цел да 

подготват кадри кои ќе бидат спремни, да во сферата на професионалната и научно-

истражувачка практика која ќе ја изведуваат, да одговорат на потребите за соодветна и стручна 

подготовка во рамките на своето професионално дејствување. 

Досегашните искуства и сознанија укажуваат дека многу малку се истражувани и на тој начин 

искористени архивите и другите релевантни извори на историска граѓа содржани и складирани 

во повеќе архиви и музеи во турска (меѓу кои и најголемата архива на Истанбул). Османлиската 

администрација, преку арапскиот јазик (иако модифициран и прилагоден), пет века водела 

детална архивистика за сите збиднувања кои се случувале на овие простори. Треба да се 

спомене дека сиот овој материјал е депониран на двата многу важни јазика за тоа време: 

арапскиот и османлискиот јазик. Секако, дека ваквиот архивски материјал освен 

специализираните стручни кадри тешко може некој друг да ги истражуваа и соодветно и научно 



  ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈАТА ЗА ПЕРИОДОТ 2018/19-2020/21 

 

 

26 

да ги преточи во артикулирани научни факти, и повеќе од потребни за нашата држава. 

Освен изучувањето на јазиците за образбата на идните дипломирани студенти по исламски 

студии цениме дека се многу значајни и познавањата од сферата на компаративната 

дијалектика, хронологијата (историја на цивилизациите, изучување на религиите,) кои се 

недвојбени за историското временско подрачје од османлиското владеење. Овие сегменти од 

интерес, заедно со јазиците, не се концепирани во ниеден друг академски и универзитетски 

профил на начин и содржински како во Студиската програма по Исламскистудии. 

Османлиското присуство на Балканот, а посредно и на арапската култура, на Балканот оставија 

белег, која остана трајно втиснат како суштински елемент на националниот идентитет кој бара 

соодветно изучување. Присутноста на мултикултурниот архитектонски и социјален колорит, 

разноликоста на етнички, религиозен и национален план, новите форми на културна 

репродукција, демографските промени, како и сите манифестации кои произлегуваат од нив ја 

зголемуваат важноста на студиите од овој вид во нашата земја 

Студиите по исламот овозможуваат да на експлицитен начин ги прооучуваме старите 

цивилизации, кои перзистирале во источните земји; антрополошко и контрастивно изучување 

на се она што е поврзано со ова време, започнувајќи со јазикот, книжевноста и завршувајќи со 

она што се нарекува социо- културен контекститн. 

 

Години и семестри на траење на студиската програма 
 

Наставната програма е составена од неколку тематски предмети на проучување и изработка на 

дипломски труд. Првиот циклус на универзитетски студии: Студиската програма Исламски 

студии се организира согласно Европскиот систем за пренос и акумулација на кр едити. 

Иновираната и усогласена Студиска програма Исламски студии се реализира во студиски 

години и семестари. Согласно Законот за високо образование  (Сл. Весник на Република 

Северна Македонија бр. 82/2018)  ) како и согласно со ЕКТС системот, обемот студиската 

програма во една студиска година изнесува 60 кредити. Целокупните студии се вреднуваат со 

240 кредити. Студиската програма е организирана во четири семестари: Во рамките на осумте 

семестари се предвидени задолжителни и изборнипредмети. 

Студиската година се организира во два семестара: зимски и летен. 

Наставата во зимскиот семестар трае 19 недели (12 недели континуирана настава + 7 недели 

подготовка за оценување и завршно оценување). 

Заверувањето на зимскиот и запишувањето на летниот семестар (и зимскиот одмор) траат две 

недели. 

Наставата во летниот семестар трае 19 недели (12 недели континуирана активност + 7 недели 

за подготовка за оценување и завршно оценување). 

Летниот одмор и останатите активности и активностите надвор од наставата (организирање на 

дополнителна - кондензирана настава - летни школи, летни универзитети и др.), вклучувајќи ги 
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и облиците на проверка на знаењето траат 8 недели. 

Точниот календар за организација и реализација на студиските програми за студиската година 

го утврдува и објавува Наставно-научниот совет, најдоцна 60 дена пред почетокот на наставата. 

 

ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот 

 

Согласно Нивото на Националната рамка на вискообразовни квалификации студентот 

со завршување на студиите се стекнува со 240 ЕКТС (8 семестари со 30 кредити). 

 

Информација за продолжување наобразованието 

По завршување на студиите од прв циклс студентите ќе можат да го продолжат своето 

образование на втор циклус на магистерски студии или на специалистички студии како пр. 

Специалист по методика на настава по веронаука (како квалификација преку која ќе можат да 

се вклучат во воспитнообразовниот процес во изведување на настава по историја на религиите 

и Етика на религиите). Истотака дипломираните студенти ќе можат да следат и програми во 

рамкете на Програмата за доживотно учење. Доколку уписната политика на високообразовните 

установи кои не подпаѓат на полето на религиско образование, дозволува запишување на 

дипломирани студенти од специфичното поле на дипломирање од Исламските студии тогаш 

студентите ќе можат да запишат и слични или сродни студиски програми од научно-

истражувачкото подрачје од Општественитенауки. 

 

6. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните 
предмети, со листа на задолжителни предмети, листа на 
изборни предмети и дефиниран начин на избор напредметите 

 

Согласно законските одредби Член 139  на Законот за високото образование  (Сл. 

Весник на Република Северна Македонија бр. 82/2018), студиската програма од прв 
циклус на Исламски студии ја сочинуваат задолжителни и изборни наставни 
предмети. Според Член 139  алинеа (4) задолжителните наставни предмети во 
студиската програма треба да бидат од соодветната област на единицата на 
универзитетот, односно на внатрешната организациона единица (институт, катедра, 
оддел) и алинеа (6) изборните наставни предмети сочинуваат најмалку 10% а 
најмногу 30% од бројот на ЕКТС кредитите во студиската програма. 

 
Табела 2. Вид на предмети и соодносот на задолжителни и изборни предмети во 
рамките на Студиската програма: Исламски студии 
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Бр. Вид на предмет 
Бр.на 

Предмети 

Бројот на 
ЕКТС 

кредитите 

% 
застапеност 

1 Задолжителни наставни 
предмети 

34 192 80% 

2 Изборни предмети 8 38 16% 
4 Дипломски труд 1 10 4% 

Вкупно 43 240 100% 
 
 
 
 

Напредни исламски студии 
 
 

Студиската програма Напредни исламски студии припаѓа на Универзитетски 

магистерски студии од втор циклус. Согласно Националната рамка на квалификации 

Студиската програма Напредни исламски студии припаѓа на VII, односно на VIIБ Ниво на 

Националната рамка на високообразовните квалификации. Споредено со Нивото на 

Европската рамка на високообразовна квалификација Студиската програма Напредни 

исламски студии припаѓа на 7 ниво 

Научно истражувачкото подрачје согласно Меѓународната Стандардна Класификација 

на образованието (МСКОБ 1997), на кое му припаѓа Студиската програма Исламски студии е 

Општествени науки, додека полето Религија и теологија (22) и област Студии за изучување 

на области.  

Според Меѓународната Фраскатиева класификација (Службен весник на Р.Македонија 

бр.103/10) Студиската програма: Напредни исламски студии му припаѓа на научното  

подрачје  Хуманистички  науки  (6)  поле:  Теологија  (611)  и  област  Егзегеза (61101) и Друго 

(61109). 

Студиската програма од втор цилкус на магистерски студии Напредни исламски 

студии  престставува  континуитет  на  студите  од  прв  циклус  на  додипломски  студии. 

Имено, насловот кој се добива по завршувањето на првиот циклус на студии е „професо по  

исламски  науки“  кој  соодвествува  на  насловот  со  кој  се  стекнува  студентот  по 

завршувањето на магистерските студии „магистер по исламски науки“. 

Студиската програма Напредни исламски студии претставува нова студиска 

програма во втор циклус која воглавно интегрира три сложени елементи: 
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- Интердисциплинарен  пристап  кој  вклучува  интегрирање  на  научни  области  од 

повеќе научни подрачја (правото, социологија, филозофија, етика итн) 

-    Исламски студии и 
 

-    Општеството, културата (единката и општеството) 
 

Оттука, една од основните цели на оваа студиска програма е дипломираните магистри 

по исламски студии да се образуваат и специјализираат во нивните соодветни стручни 

полиња на дејствување но со ставање на акцентот врз интердисциплинираноста, како и да се 

пополни празнината која е евидентна:препознавање на улогата на религијата и 

меѓурелигискиот дијалог во унапредувањето на процесот на сензибилизирање за 

присутноста на овие различности, начинот на кој сите ние сме дел од нашиот национален 

културен мозаик, како тој мозаик се вклопува и комуницира со сферата на глобалното 

(општествено, деловно) и како оваа комуникација да биде конструктивна, позитивна, 

функционална, интегрирачка. 

 

Студиската програма по Напредни исламски студии трае една година и носи 60 кредити. 

Секој семестар студентите се стекнуваат со 30 кредити, односно 60 кредити за една 

академска година. На крајот од студиите (во II семестар), студентите изработуваат 

магистерски труд кој се вреднува со 15 кредити). 

 

Со успешно завршување на задолжителните  предмети,за кои се предвидени 390 

контакт часови (предавања и вежби) и 990 часа самостојно учење, студентот стекнува 30 

кредити. Изборните предмети се поделени во двата семестра  од кои во првиот има два 

изборни предмета како и во вториот еден. Студентот во првиот семестар избира два од 

понудената листа на изборни  предмети, во зависност од интересот за подрачјето(90 контакт 

часови и 180 часови самостојна работа) додека во вториот семестар истотака еден изборен 

предмет (90 контакт часови и 180). Од предложена листа на два изборни предмети кои 

заедно му овозможуваат да освои6 кредити.  Студентите во рамките на првио семестар 

избираат еден изборен предмет од предложени четири предмети од Листата на слободни 

изборни предмети предложени од Факултетот (45 контакт часови и 45 часови самостојна 

работа) со што се стекнува со 3 кредити. Наставната практика се изведува во рамките на 

првиот семестар кои на студентот му носат дполонителни 4 кредити. За изработка на 
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магистерскиот труд  се предвидени 20 контакт часови (менторски часови) и 600 часа за 

самостојна работа. Магистерскиот труд  носи 15 кредити. 

 

 
Табела  Преглед на застапеност на задолжителните предмети  и 

 изборните предмети на студиската програма. 
 

Семестар Број на 
задолжителни 

предмети 

Број на изборни 
предмети  

Вкупно 
предмети 

I 3 2 5 

II 3 1 4 

Вкупно 6 3 9 

% застапеност 67% 33%  

 
Табела  Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните предмети и 

 изборните  предмети. 
 

Ре
д 
бр 

Траење на 
студиите 
(години)/ 
вкупен 
број на 
ЕКТС на 
студискат
а 
програма 

Вкупна оптовареност 
изразена преку ЕКТС 

Оптоварност за задолжителни 
предмети изразена преку ЕКТС 

Оптоварност за изборни 
предмети изразена преку 

ЕКТС 

А 
Вкупен 
број на 
ЕКТС од 
наставнит
е 
предмети  

А1 
Процентуалн
а застапеност 
на ЕКТС од 
наставните 
предмети на 
студиската 
програма  

Б 
/ Вкупен број на 
ЕКТС од 
задолжителнит
е наставни 
предмети  

Б1 
Процентуална 
застапеност на 
ЕКТС од 
задолжителнит
е наставни 
предмети во 
однос на 
вкупниот број 
на ЕКТС на 
студиската 
програма 

В 
Вкупен 
број на 
ЕКТС од 
изборни 
наставни 
предмет
и 

В1 
Процентуална 
застапеност на 
ЕКТС од 
изборните 
наставни 
предмети во 
однос на 
вкупниот број 
на ЕКТС на 
студиската 
програма 

1. 1 години 
60  ЕКТС 

60 100% 45 (Б/А)*100=75% 15 
(В/А)*100=25

% 

 
 

Методика на настава по религиско образование 
 

 

Студиската програма Методика на настава по религиско образование преставува 

универзитетски специалистички студии од втор циклус на студии. Студиската програма е 

реакредитирана во 20216 

 

                                                           
6 Линк Решение за акредитациа: https://fshi.edu.mk/en/fakulteti/#tab-8a8fca85c30eb26571d 

 

https://fshi.edu.mk/en/fakulteti/#tab-8a8fca85c30eb26571d
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Согласно Националната рамка на квалификации Студиската програма Методика на 

настава по религиско образование припаѓа на VII, односно на VIIА Ниво на Националната 

рамка на високообразовните квалификации. Споредено со Нивото на Европската рамка на 

високообразовна квалификација Студиската програма Методика на настава по религиско 

образование припаѓа на 7 ниво. 

Студиската програма од втор цилкус на специалистички студии Mетодика на наставата 

по религиско образование престставува континуитет на студите од прв циклус на  

додипломски  студии.  Имено,  насловот  кој  се  добива  по  завршувањето  на  првиот циклус 

на студии е „професор по исламски науки“ кој соодвествува на насловот со кој се стекнува 

студентот по завршувањето на специалистичките студии „професор- специајалист по 

методика на настава на религиско образование“. Специалистите по методика  на  настава  

по  религиско  образование  ќе  бидаат  вклучени  директно  во изведување на наставата 

(за која се подготвуваат на додипломски студии) по предметите 

 

(воведени во 2009) историја на религии и етика на религии. 
 

Научно истражувачкото подрачје согласно Меѓународната Стандардна Класификација 

на образованието (МСКОБ 1997), на кое му припаѓа Студиската програма Методика на 

настава по религиско образование е Образование, додека полето Обука на наставници и 

образовна наука (14) и област Религиско образование (Службен весник на Р.Македонија 

бр.103/10). 

Според Меѓународната Фраскатиева класификација (Службен весник на Р.Македонија 

бр.103/10) Студиската програма: Методика на настава по религиско образование му припаѓа 

на научното подрачје Општествени науки (5) поле: Образование (505) и област Методика 

(50504) и Образование на наставници (50513). 
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Табела Факултет за исламски науки -Скопје, согласно со уредбата за националната рамка на високообразовните 
квалификации 
 

Ниво во Националната рамка 
на високообразовните 
квалификации 

 
Високо образование 

Ниво во Европската рамка на 
високообразовни квалификации 

 
VII 

  

7 
VII Б 

II Циклус на студии 
Универзитетски студии 60 кредити 

 

 

 

Наставната програма е составена од неколку тематски предмети на проучување и 

изработка на специјалистички труд. Вториот циклус академски универзитетски студии- 

специјалистички студии по методика на религиско образование се организира по принципот 

на кредит  трансфер  системот .  

Студиската програма е организирана во два семестри: Во првиот и вториот семестар се 

предвидени задолжителни предмети значајни за називот, изборни предмети и слободни 

изборни предмети од листата на Факултетот како и наставната практика, а во вториот 

семестар исто така се предвидени задолжителни предмети значајни за називот, изборни 

предмети како изработка на специјалистички труд. 

Студиската година се организира во два семестара: зимски и летен. 
 

 

 

Наставата во зимскиот семестар трае 19 недели (12 недели континуирана настава + 
 

7 недели подготовка за оценување и завршно оценување). 
 

 

Со успешно завршување на задолжителните предмети, за кои се предвидени 225 

контакт часови (предавања и вежби) и 435 часа самостојно учење, студентот стекнува 22 

кредити. Изборните предмети се поделени во двата семестра  од кои во првиот има три 

изборни предмета додека во вториот два. Студентот во првиот семестар избира еден од 

понудените три изборни предмета, во зависност од интересот за подрачјето (45 контакт 

часови и 75 часови самостојна работа) додека во вториот семестар истотака еден изборен 

предмет (45 контакт часови и 75 часови самостојна работа односно 60 контакт часови и 60 
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часови самостојна работа) од предложена листа на два изборни предмети кои заедно му 

овозможуваат да освои 10 кредити. Студентите во рамките на вториот семестар избираат 

еден изборен предмет  од  предложени  три  предмети  од  Листата на слободни изборни 

предмети предложени од Факултетот со што се стекнува со 3 кредити. Наставната практика 

се изведува во рамките на првиот семестар кои на студентот му носат дполонителни 4 

кредити.   За   изработка   на спецјалистички  труд   се предвидени 20 контакт часови 

(менторски часови) и 600 часа за самостојна работа. Специјалистичкиот труд  носи 15 

кредити. 

Студискиот програм од втор циклус по религиско образование во голема 

мерка е компатибилен со исти или слични студиски програми во регионот и 

Европа. 

 Преглед на застапеност на задолжителните предмети  и изборните предмети на студиската програма. 
 

Семестар Број на 
задолжителни 

предмети 

Број на изборни 
предмети  

Вкупно 
предмети 

I 3 2 5 

II 3 1 4 

Вкупно 6 3 9 

% застапеност 67% 33%  

 
Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните предмети и изборните  предмети. 

 

Ре
д 
бр 

Траење на 
студиите 
(години)/ 
вкупен 
број на 
ЕКТС на 
студискат
а 
програма 

Вкупна оптовареност 
изразена преку ЕКТС 

Оптоварност за задолжителни 
предмети изразена преку ЕКТС 

Оптоварност за изборни 
предмети изразена преку 

ЕКТС 

А 
Вкупен 
број на 
ЕКТС од 
наставнит
е 
предмети  

А1 
Процентуалн
а застапеност 
на ЕКТС од 
наставните 
предмети на 
студиската 
програма  

Б 
/ Вкупен број на 
ЕКТС од 
задолжителнит
е наставни 
предмети  

Б1 
Процентуална 
застапеност на 
ЕКТС од 
задолжителнит
е наставни 
предмети во 
однос на 
вкупниот број 
на ЕКТС на 
студиската 
програма 

В 
Вкупен 
број на 
ЕКТС од 
изборни 
наставни 
предмет
и 

В1 
Процентуална 
застапеност на 
ЕКТС од 
изборните 
наставни 
предмети во 
однос на 
вкупниот број 
на ЕКТС на 
студиската 
програма 

1. 1 години 
60  ЕКТС 

60 100% 45 (Б/А)*100=75% 12 
(В/А)*100=25

% 
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SWOT-анализа 
 
 

S- Преддност W- Недостаток 
 Единствена високообразовна установа во државата која 

профилизира кадар за потребите на ИВЗ како и неговиот углед 

и положба во рамките на сродните институции од регионот 

 Зголемен интерес за студирање - зголемен број на 
запишани и дипломирани студенти  

 Основање на Центар за странски јазици и прв центар кој 
има акредитирано програма за изучување арапски јазик 

 

 протежирање на традиционалната настава наспроти 
современата (интерактивна, практична, електронска, 
тимска, креативна итн) 

 вклучувањето на Факултетот во европските текови 
односно непостоење на стратегија за 
интернационализирање на факултетот: издавање на 
заеднички дипломи, можности за меѓународна 
мобилност како на наставниот така и на студентскиот 
кадар и др 

 Ндоволна придобивка од клиничката и практичната 
настава како и недоволната опременост за практична 
настава 

 
OPORTINUTES - Можности W- Закани  
 Иновирање на студиските програми на двата циклуси 

на студирање, воведување на нови и инвоирани 
студиски програми и предметните програми и 
воведување нови, согласно Уредбата за квалификации 

 Мобилност на студентите од други високообразовни 
установи како државата така и од странство, од и кон 
ФИН Meѓународно умрежување на Факултетот 

 Отварање на Научен иснтитут како составна единица на 
Факултетот преку кој би течеле сите активности за 
унапредување на научната дејност на факултетот 

 

 непостоење на академска понуда на варијабилни 
профили артикулирани во нови студиски програми 

 Честото менување на Законската регулатива и 
променливата државна политика за високото 
образование 

 непостојано финансирање на Факултетот од државниот 
буџет согласно законските обврски на државата кон 
ФИН 

 

 
 

 

7. Наставно - образовната дејност 
 

Формите на наставно-образовниот процес; 
 

Факултетот за исламски науки  - Скопје постојано прави  усилби  во 

сферата на примена на  европскиот кредит-трансфер систем како во самиот процес 

на наставата така и во сегментот на административното етаблирање. Треба да се 

напомене дека Факултетот успеа да постигне значителни резултати  во 

имплементирањето  на европскиот кредит- трансфер систем, во реформата на 

студиските програми, во етаблирање на двата столба на Болоњскиот процес ако тој 

академскиот така и „социалниот аспект„ во усвојувањето интерактивни методи на 

настава и во зајакнувањето на учењето коешто во центарот го има студентот. 

Како Комисија нотираме дека како и секој процес па така и процесот на 

имплементирање на болоњскиот процес поседува свои јаки но и слаби страни. 
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Во тој сегмент, самоевалуацијата во тој сегмент покажа дека и покрај постигнатите 

резултати, потребно е да се направаат дополнителни исчкори во неколку полиња: 

a.   И во првиот евалуационен извештај така и во овој евалуационен 

извештај подвлекуваме дека додатокот на дипломата, согласно 

Националната рамка на квалификации, да стане составен дел од 

самата диплома, 

b.   нивото на разбирање на болоњскиот процес иако е на завидно 

ниво сепак останува да се направи дополнителен исчекор особено 

кога се работи за имплементирање на концептот на излезни 

резултати од учењето (learning outcomes) 

c.   Што се однесува до социлјанниот аспект на болоњскиот процес 

преточена преку  парадигмата  наречена  учење  што  во  центарот  го  

има  студентот (student  centered  learning)  иако  се  во  доволен  

сегмент  етаблирани  во процесот на управување сепак останува да 

се етаблира „квалитативното„ а не само квантитативното 

исчекорување на вклучитеноста на студентите. 

 
 

Комисијата за самоевалуација препорачува Факултетот да ги продолжи 

напорите согласно со она што веќе го презема, и исто така да изготви план за 

имплементација и на другите димензии. Самоевалуационата комисија исто така 

констатира и воедно препорачува да се воспостави соодветна координација која ќе 

овозможи постојано информирање   на   факултетската   заедница   за   развојните   

активности   поврзани   со болоњскиот процес. Паралелно со информирањето 

потребно е тековно воспоставување на моделите и начините за примена на 

развојните активности во врска со болоњскиот процес на ФИН. 

Сите студиски програми кои ги нуди ФИН се акредитирани од Одборот за 

акредитација и евалвација на Република Македонија, а квалитетот на наставните 

планови - програми и оценувањето постојано се ревидираат во согласност со 

процедурите за институционално обезбедување квалитет. Ако се направи 



  ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈАТА ЗА ПЕРИОДОТ 2018/19-2020/21 

 

 

36 

ретроспектива, студиски програми  на  ФИН  според  ЕКТ-системот  започнаа  да  се  

реализираат  од  академската 

2008/2009 година. За време на вториот евалуациски период, во споредба со 

останатите високообразовни установи во државата, треба да се каже дека ЕКТ-

системот на ФИН е воведен на задоволително и прифатливо ниво. 

Во овој сегмент нотираме дека во квалитетот и обемот на импелентирање 

на ЕКТ- системот зависи во голема мерка од финансиската компонента, односно 

Факултетот не добива дополнителни финансиска поддршка како од оснивачот така 

и од државата за имплементација на болоњските принципи. 

Ако се земе во предвид дека актуелно функционираат два програми на прв циклус 

на студии Исламски студии и Општи студии по теологија како и две студиски програми на 

втор циклус на студии: Напредни исламски студии и Методика на религиска настава, 

тогаш се потребни поголеми усилби како од страна на оснивачот така и од Државата 

преку ресорното минисетрство. 

Факултетот   при   структуирање   на   првиот   и   вториот   циклус   на   студии   се 

раководеше според моделот 4+1 - четиригодишна студиска програма од прв циклус и 

едногодишна студиска програма од втор циклус. При избор на најсоодветен модел 

Факултетот се раководеше и од потребата на усогласување на моделот 4+1 и со постојните 

програми по теологија кои се развиваат во соседството. 

Новите законски измени во Законот за високото образование налагаат 

реакредитација на актуелната студиска програма и нејзиното усогласување со 

Законските измени. Задолжителните наставни предмети во студиската програма треба 

да бидат од соодветната област на единицата на универзитетот, односно на внатрешната 

организациона единица (институт, катедра, оддел). Изборните наставни предмети 

сочинуваат нај малку 10% а најмногу 30% од бројот на ЕКТС кредити 7 во студиската 

програма. Редизајнирањето на постојната и воведувањето на новите измени претставува 

незапирлив процес и се во склад со заложбите и определбата на ФИН да на своите 

студенти им обезбеди квалитетни студии со студиски програми кои се акредитирани и 

                                                           
7 Во согласност со Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр.82/2018, член 139, алинеја 4,6) 
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иновирани како и да разработи и да применува нови методологии за ефикасно учење и 

примена на знаењето. 

Актуелната состојба во доменот на целосното имплементирање на 

Болоњскиот систем налага да Факултетот превземе сериозни и конкретни чекори во 

процесот на мобилноста  во  студирањето - ционален - помеѓу високообразовните  

институции  во земјата и меѓународен трансфер - помеѓу институциите од нашата 

земја и институции од други   земји.   Меѓутоа,   евалуационата   анализа   во   делот   

на   имплементирање   на меѓународни проекти (Темпус, Ерасмус+ Басилиус) 

покажа дека Факултетот не само што не се јавува како носител на еден од 

постоечките програми и прокети за мобилност туку воопшто и не конкурирал ви 

иститите. Сметаме дека во престојниот период после стариот, односно во 

престојниот евалуациски период, потребно е Факултетот да превзме конкретни 

чекори во доменот на имплементирањето на академската мобилност како 

континуиран процес на Факултетот. 

 

Применетите начини, облици, методи и технологии во наставно- 
образовниот процес 

 
Квалитативнатата анализа покажува дека формите за наставно образовниот 

процес застапени се сите. Традиционалната настава преку „наставникиот во центарот на 

вниманието“   е застапен во износ 52.1%, потоа интерактивната настава со 21.9 %, 

практичната настава 11.1 %, додека работата во тим, проектната, семинарската настава 

и работењето на студија на случај се застапени со по 14,9 %. Останува констатацијата од 

првиот евалуационен извештај дека најмалку е застапена е теренската настава. 

Споредено со евалуационен извештај покажува оптимистички резултати. Споредбената 

анализа покажува намаливање на традиционалната каде во првиот евалуациониот  

извештај  традиционалната  настава  беше застапена во износ од 59,3%, потоа 

интерактивната настава со 10.8 %, практичната настава 15,4 %, додека работата во 

тим, проектната, семинарската настава и работењето на студија на случај се застапени 

со по 14,5 %, додека најмалку е застапена теренската настава. 
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Факултетот мора да се осигура дека расположливите ресурси за изведување 

на високообразовниот процес се адекватни за студентите и соодветни за двата 

циклуса на студирање и за сите студиски програми. 

 

 

Примената на современи технологии (компјутери, софтверскса поддршка, 
информациони бази 

 
Примената на современа техника и технологија во наставата (компјутери, 

софтверска поддршка, графоскопи, информациски бази) е во постојан пораст како 

и промена на постојните предметни програми. Студентска анкета покажа дека само 

47,5% од наставниот кадар во наставниот процес вклучува дел од расположливата 

информатичка технологија (проектори, интернет презентации итн. Споредбената 

аналиѕа покажува дека во претходниот евалуационен извештај информатичката 

технологија беше застапена само во 35%,  односно  само  35%  од  наставниот  

кадар во наставниот процес вклучува дел од расположливата информатичка 

технологија (проектори, интернет презентации итн). 

Сметаме дека Факултетот ги има направено условите са користен на 

информатицките технологи треба да ги обочува наставниот кадат да ги употреби 

(проектори, интернет, презентации, смарт табле итн ) вклучување на 

информатичката технологија во наставниот процес. 

За таа цел Факултетот мора да обезбеди соодветен сервис за собирање, 

анализирање  и  користење  на  релевантни  информации  за  ефективно  

менаџирање  за нивните студиски програми и за другите активности. 

Традиционалната  настава  Интерактивната настава 

Практичната настава Семинарската настава
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 Реализирањето на наставата со надворешна соработка 

 
Реализирањето на наставата преку надворешна соработка на Факултетот 

најповеќе се реализирала преку соработка со верските субјекти (во кои се вработва 

кадарот кој се образува на факултетот), потоа преку соработка со образовни, и 

воспитно-образовни институции и други релевантни институции. 

 

Погодноста на методите на проверка на знаењеата (писмени, усни 
испити, тест и сл.) 

 
Проверката на знаењето на студентите согласно правилниците за кредит 

трансфер систем на прв циклус на студии се изведува по писмен пат и усмен во 

определени предмети. Истотака, се предвидува можност за полагање на испитот и 

преку два колоквиуми.  За  таа  цел  во  рамките  на  секој  семестар  одделно  се  

организира  т.н „колоквиумска недела“. 

 

Исто така е можно проверката на знаењето да се изведуве преку завршен 

испит кој исто така се реализира по усмен пат. 

Завршниот испит, односно дипломската работа воопшто не придонесува за 

оформување на стручниот профил, од причини што таа не е условена со 

истражувачка и апликативна активност туку само со териска подготовка на истата. 

 Прегледот на положените и неположените испити по семестар според 
студиската програма 

 

 

Од графичкиот приказ следи дека проодноста на студентите во однос на 

испитните сесии бележи континуиран тренд. Најголема проодност се бележи во 

рамките на фебруарската и јунската испитна сесија а најмала во рамките на 

септемвриската сесија. Тоа е сосема рабирливо со оглед дека фебруарската и 

јинската испитна сесија се сметаат за први сесии после секој завршен семестар а со 

оглед на можноста да испитот се полага и преку колоквиуми, проодноста во 

рамките на дадените сесии е поголема. 
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Видот на вештините за кои студентот се оспособува во текот на студиите 

 
Анализата на предметните програми одделно по предмети во однос на 

индивидуални компетиции покажува дека студентите стручн се оспособуватаат за 

изведување на професијата за која се наменети исламските студии.  Студентите, 

преку студирањето на факултетот најмногу ги стекнуваат следниве вештини: 

писмено комуницирање, подготвување на проекти, превод на странска литература, 

информатичко описменување и работа со компјутер, работа во група и анализа на 

стручна и научна литература и др. 

Факултетот во наредниот период потребно е да го  усогласи наставно-

научниот изведбен процес согласно Уредбата за Националната рамка за 

квалификации. Во овој сегмент, треба да се напомене дека Факултетот ја 

спроведува постапката за подготовка на опис на дипломата преку дескриптори 

содржани во Уредбата. 

 
 

 

 
 

 

Фебруарска сесија

Јунска сесија

Септемвриска сесија

82.30%

86.50%

93%

17.70%

13.50%

7%

Неположиле Положиле
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Должината на просечното време на студирање 
 

 
 

 
 

Графикон . Бројот на запишани студенти со статус апсолвент кои дипломирале 

 

Ред. број  

Студенти 
2018/19 2019/20 2020/21 

1 Машки 40 39 43 

2 Женски 35 36 31 

Вкупно 75 75 74 

Табела. Полова застапеност на запишани студенти на прв циклус на студии 

Од  графичкиот  приказ  прикажан  во  графикон  –  може  да  се  заклучи  дека 

просечното време потребно за дипломирање зависи од повеќе фактори (губење на 

година, мирување  на  статусот  студент, запишување на предметите  идр.,)  кои  на  

ова  место  не  сме  во  состојба  да  ги анализираме поради недостаток на 

дополнителни информации. Она што на прв поглед може да се забележи е дека 

најголем број на студенти  што дипломирале е во 2020/21 поради тоа што може да 

влиаше пандемијата ковид 19. 

 

Бројот на студентите кои се запишале на постдипломски студии 
специјализирале, магистрирале. 

 

Факултетот   за   исламски   науки   Скопје   согласно   евалуацискиот   период   

има реакредитиранио две студиски програми, од кои  една на втор (магистерски) и 
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една на специалистички студии,  како евалуациона комисија, ги бележиме 

следните: 

Напредни исламски студии 

 

Графикон . Бројот на запишани  и дпломирани студенти на втор циклус на студии ( магистерски студии) 

 

Методика на настава по релегиско образование 

 
 

Графикон . Бројот на запишани  и дпломирани студенти на втор циклус на студии ( Специалистички студии) 

 

Графичкиот приказ покажува дека на втор  циклус на студии  вкупниот број 

на запишани студенти изнесува 17 студент, од кои 6 се на специлистички студии 

по методика на настава по релегиско образование и 11 студенти на магистерски 

студии по напредни исламски студии. 
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Напредни исламски студии 

Ред. 
број 

 

Студенти 
2018/19 2019/20 2020/21 вкупно 

1 Машки 1 2 1 4 

2 Женски 1 2 0 3 

Вкупно 2 4 1 7 

 

 
 

Графикон . полова застапеност на запишани студенти на втор циклус на студии 
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1

2

11

2

0

Машки Женски



  ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈАТА ЗА ПЕРИОДОТ 2018/19-2020/21 

 

 

44 

 

Методика на настава по релегиско образование 
 
 
 
 
 

 
 

Табела. Полова застапеност на запишани студенти на втор циклус на студии 

 

Графикон . полова застапеност на запишани студенти на втор циклус на студии 

 

Доколку  се  направи   преглед   на  графичкиот   приказ   во  однос  на  

половата застапеност анализата покажува дека на втор циклус на студии од 

вкупниот број на запишани студенти кој изнесува 17 студент имеме 4 припаднички 

на понежниот пол и 11 припадници на појакиот пол.  

 

 

SWOT анализа на наставно образовната дејност 
 
 

 
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
 акредитирање   на   програми   од втор циклус на 

студии 
 Широк спектар на реализирани 

активности на студентите 

 Солидна организираност на практичната настава 
на студентите 

 Континуирана проверка на знаењата за повеќето 

наставни дисциплине според правилата на кредит 

трансфер системот 

 Наставен     кадар     без     доволна подоготвка      и      

наобразба      за употреба  на  современи  форми  

на настава; 

 Мала  вклученост  на  деидактички средства во 

наставата на двата циклуси на студии 

 Теориска    подготовка    и    низок степен на 

учество на истражувачката работа во наставната 

подготовка на студентите; 
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Студенти 
2018/19 2019/20 2020/21 вкупно 

1 Машки 0 4 1 5 

2 Женски 0 0 0 0 

Вкупно 0 4 1 5 
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 Низок   степен   на   соработка   на Факултетот  со  

надворешни субјекти во реализацијата на 

наставно-образовниот процес 

МОЖНОСТИ ЗАКАНИ 
 Постојано         иновирање         на студиските и 

предметните програми; 

 Зголемување   на   финансиската поддршка  за  

студирање  од страна на државата и 

стопанството(стипендии, кредити и сл.); 

 Подобрување       на       наставно- образовниот 

процес преку вклучување на квалификацијата на 

дипломирани по исламски студии во рамките на 

националната рамка на квалификации на РСМ како 

и преку следење на промените во развиените 

високообразовни системи и согледување на 

можностите  за  имплементација на позитивните 

искуства 

 Неповолни  состојби  на  пазарот  на труд  во  

делот  на  отворање  на  нови работни места 

 нестабилни и несигурни услови на живеење и мали 

можности за вработување 

 лимитирана  финансиска  поддршка за набавка на 

современа компјутерска  технологија  и наставни 

помагала; 

 
 
 

8. Наставно-научен кадар 
 

Факултетот за исламски науки-Скопје од своето формирање до денес е 

подложен на  постојан  прилив,  но  и  одлив  на  наставно-научен  и  соработнички  

кадар.  Согласно новите трендови во високоото образование може да се констатира 

дека Факултетот успешно одговори на поставените норми и критериуми што се 

однесува на наставниот кадар. 

 

Состојбата со наставниот и соработничкиот кадар ќе биде анализиран низ 

призма на прилози, табели и графички прикази. Применетиот аналитички пристап 

во презентацијата на информациите и податоците, со споредбени согледувања на 

резултатите од студентската анкета и другите податоци, извештај за 

самоевалуацијата на ФИН во периодот 2018/19-2020/21 година, треба обезбеди 

што појасна слика за настанатите промени и за актуелните состојби, како и за 

степенот на развој на Факултетот за исламски науки - Скопје во сите сфери на 

неговото дејствување. 

 
 

Структурата на наставниците и соработниците за реализација на наставата 
на секоја студиска програма 
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Квантитативната  анализа  на  структурата  на  наставниот  и  друг  вид административно 

техничкиот кадар покажува определени специфичности. Споредбената анализа  со 

претходниот  евалуационениот  извештај  покажува  дека  во  академската  2020/21 

година наставниот процес го изведувале вкупно 15 наставници и соработници од кои 

10 се во редовен работен однос и 5 со договор (хонорарно). Во однос на законски 

утврдената академска  структура  потребна  за  акредитирање  и  функционирање  на  

една високообразовна установа во државата генерално може да зе забележи дека 

состојбота ги задоволува и е во согласност утврдената нормативност 

Број на вработени според статусот на вработување 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

График . Графички приказ на наставен кадар (наставници и сорботници) и друг вид на административно-технички 
кадар на Факултетот за исламски науки – Скопје. 

 
 
 
 

 
 

Вкупниот број на академскиот кадар со полно работно време во 
последниве пет години 

 

 
Наставниот кадар на Факултетот го сочинуваат вкупно 17 наставници. 

Академската структура на наставниот и помошнонаставниот кадар е соодветна и ги 

следи законските одредби. Споредбената анализа со првиот евалуационениот 

извештај покажува дека во првиот евалуационен извештај 2017/18 вкупниот број на 

наставен кадар го сочинуваа вкупно 16 наставници и  соработници, од кои 13 
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наставници, 1 лектор и 2-ца соработници. Академската структура на наставниот и 

помошнонаставниот кадар е соодветна и  е во согласност со законските одредби.
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Табела . Табеларен приказ на наставен кадар (наставници и сорботници) со полно работно време ангажиран за 
изведување на настава во последните пет годиниа на Факултетот за исламски науки – Скопје. 

 
 

Ред. 
број 

Наставен кадар Академска 
година 

Академска 
година 

2020/21 2020/21 
1 Редовни / 4 
2 Вонредни 8 5 

3 Доценти 2 1 
4 Лектори 0 / 

5 Соработници 0 / 
Вкупно 10 10 

 
 
  
 

 
 

Соодносот на бројот на студентите со бројот на наставниците на 
студиската програма 

 
 

 
Како  составна  категорија  од  саоевалуациониот  процес  е  односот  

наставник- студент. Евалуационата анализа покажува дека бројот на студенти по 

наставник на ниво на ФИН изнесува просечно 13,3 (што споредено со претходниот 

евалуационен извештај изнесуваше 12,35) односно 12 студенти. Оптималниот број 

на студенти по наставник и соработник го оленсува квалитетното реализирање на 

наставните планови и програми, воедно и квалитетното спроведување на ЕКТС 

системот. 

Во  тој  контекст  треба  да  се   напомене   дека  односот  студент/наставник  

на Факултетот за исламски науки е задоволувачки доколку се земе во предвид 

односот студент/наставник на другите високообразовни установи од земјата, каде 

овие односи се движат помеѓу 20-50 студенти на еден наставник. Ваквиот однос, 

генерално, се должи на поволната  политика  што  Факултетот,  односно  оснивачот  

ја  практикува  во  однос  на вработувањето на нови кадри и намалувањето на 

дефицитот на наставниот кадар. 
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 Покриеноста на наставните предмети со наставници 

 
Од аспект на покриеноста на наставните дисциплини со наставници треба да 

се истакне фактот дека покриеноста на прв циклус е 77 % целосна со наставници во 

редовен работен однос на факултетот. Предметите: информатика и албански и 

македонски јазик се покриваат со наставен кадар ангажиран хонорарно. 

Стручните предмети се покриени од наставници во редовен работен однос. 

 
 
 

 Годишниот фонд на часови по настaвник. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вкупниот фонд на часови 2715, кои произлегуваат од наставниот процес. 

Просечно едеен наставник е ангажиран со 181 часа годишно. Неделен фонд на 

часови по наставник се движи помеѓу 4 и 10 часа.

четврта година трета година втора година прва година

вежби 300 300 360 465

прдавања 300 300 330 360

вежби прдавања
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SWOT анализа на наставниот и соработничкиот кадар 

 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 обезбедена покриеност на студиските 
програми со соодветен наставнички 
кадар;  

 обезбеденост со кадар и со капацитет и 
расположеност за развој и 
имплементација на нови студиски 
програми за додипломско и 
постдипломско образование.  

 

 изразен недостаток на соработнички 
кадар на факултетот;  

 одлив на дел од наставно-научниот кадар 
во други институции;  

 бројот на наставно-научен  
и соработнички кадар не  кореспондира 
со бројот на предмети по одделни 
студиски програми.  

МОЖНОСТИ ЗАКАНИ 

 можност за вработување на нов 
наставно-научен и соработнички 
кадар;  

 можност за сопствена едукација на 
кадри преку организирање на 
втор/трет циклус студии;  

 можност за користење на сопствени 
приходи и средства од проекти за 
ангажирање на соработнички кадар  

 недавање согласности за вработувања на 
наставно-научни и соработнички кадри;  

 намалување на бројот на наставно-научен 
кадар поради заминување во пензија;  

 ограничени финансиски средства за 
едукација на научни кадри.  
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9. Просторни и материјални ресурси 
 

Просторни и материјални ресурси за настава-вежби 
 

Наставно-образовниот процес и истражувачката дејност на ФИН се 

остварувал и продолжува да се остваува во единствениот објект на Факултетот кој 

е наведен и во претходната   евалуациона   анализа.   Наставно-образовниот   процес   

и   истражувачката дејност на Факултетот за исламски науки Скопје и во текот на овој 

евалуационен период продолжува да се остварува во постоечкиот објект (кој беше 

предмет на анализа на предходниот евалуационен извештај. Единствена разлика 

(споредено од претходниот извештај   е   фактот   што   просториите,   кабинетите   

се   уредени   и   се   реновирани   и приспособени кон реалните потреби. Во вкупниот 

простор со кој располага Факултетот влегува кампусот, Деканатот, дел од објект на 

библиотеките (на факултетот и библотеката Иса беу). 

Дидактичкиот и физичкиот простор со кој располага Факултетот е солиден. 

Треба да се напомене дека досегашната работа на Факултетот за исламски науки 

Скопје се спроведува во просторни и технички услови што ги задоволуваат барањата 

утврдени со Уредбата за нормативи и стандарди за основање на високообразовни 

установи и вршење на високообразовна дејност. 

Досегашната работа на Факултетот за исламски науки Скопје се спроведува во 

просторни и технички услови што ги задоволуваат барањата утврдени со Уредбата за 

нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и вршење на 

високообразовна дејност (Сл. Весник на Република Северна Македонија бр. 82/2018)  . 

Просторната површина се состои од нето корисна површина од 24.500 м2, со што е 

запазена законската норма за минимум 3.5 м2 по студент. При што се обезбедени 

следниве услови за : 

a. Студенти:целосно опремени 4 предавалнии1амфитеатар за100 студенти, компјутерска 
училница со 10 Интернет места за работа со површина 33.05м2; библиотека (1) со вкупна 
површина од 194.56м2, една (1) читална со површина од 54.57м2 и едно (1) место за 
одмор за студенти со површина од 23,52м2 или вкупно на студентите им се на 
располагање околу 459.94м2. 

b. Кабинети: целосно опремени (12) кабинети за наставнички и соработнички кадар, или 
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вкупно на наставниот кадар и соработниците им се на располагање околу69.66м2. 

c. Заеднички простории:545,01м2. 
Вкупната расположлива просторна површина на Факултетот за исламски науки Скопје е во бруто 

износ 24.500 m2 на катастарски парцели 59 и 60 на KO Kондово, општина Сарај (Одлука бр. 23-

559/1 од 27.02.1997 година на Владата на РМ) со Поседовен лист бр. 1116/13035 од 02.04.2007 

година). Објектот на Факултетот за исламски науки е изграден од страна на инвеститорот 

Исламската Верска Заедница во Република Северна Македонија. 
Табела 6.1 Список на простории со површина во високообразовната установа  што ќе се користат за 
реализација на студиската програма 
 

Ред. 
Број 

Вид на простор според намена 
Број на 
единици 

Капацитет 
седишта 

м2 

1. Амфитеатар 1 150 108.60 м2 
2. Училници 4 4x26 =104 132,20 м2 
3. Компјутерска училница 1 10 33,05 м2 
4. Студентски прашања 1  13,60 м2 
5. Архива 1  13,60 м2 
6. Декан, секретар, продекан, 4  54,40 м2 
7. Сала за состаноци 1 40 72,07 м2 
8. Библиотека 1  194.56 m2 
9. Читална 1 30 54.57 m2 
10. Магазин за книги 1  59.33 m2 

11. 
Кабинети за наставници и 
Соработници 12 

24 69.66 m2 

12. Место за одмор за студенти 1  23,52 м2 

13. 
Друг простор (ходници, 
санитарни јазли, ветробрани итн) 

  545,01 м2 

14 
Бифе за студенти 1  80 м2   

Вкупно   1.394,6 м2 

 

Во приземјето на Факултетот се наоѓа: амфитеатар, училници, простории за 

практична настава, како и деканската управа и стручните служби. 

Нa вториот спрат се сместени просториите: кабинети со додатни потребни 

простори, магацин за книги, индивидуална читална, библиотека. 

Во подрумските простории на Факултетот се сместени: менза и бифе наменети 

за потребите на вработениот персонел како и за студентите. Во овој дел од просторот 

во иднина ќе се смести печатница. Вкупната површина на подрумот е еднаква на 

површината на приземјето. 

Врз основа на наведениот простор, бројот на седиштата на студентите и бројот 

на запишаните студенти може да се констатира дека дидактичкиот простор овозможува 

добри услови за изведување на квалитетна настава на Факултетот за исламски науки. Во 

однос на бројот на студентите кои ќе се примаат на Студиска програма: Методика на 
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настава по религиско образование може да се каже дека во целост е задоволен 

предвидениот простор изразен во метар квадратен. 

Наставата  актуелно се  изведува  во две  смени,  односноја опфаќа временската 
рамка од 730 па се до 1900 часот. 

Физички  опис  на  објектот  на  ФИН:  Во  приземјето  на  Факултетот  се  наоѓа: 
 

амфитеатар,  училници,  простории  за  практична  настава,  како  и  деканската  управа  и 

стручните служби. Нa вториот спрат се сместени просториите: кабинети со додатни потребни 

простори, магацин за книги, индивидуална читална, библиотека.       Во подрумските 

простории на Факултетот се сместени: менза и бифе наменети за потребите на вработениот 

персонел како и за студентите. Во овој дел од просторот во иднина ќе се смести печатница. 

Вкупната површина на подрумот е еднаква на површината на приземјето. 

Врз основа на наведениот простор, бројот на седиштата на студентите и бројот на 

запишаните  студенти  може  да  се  констатира  дека  дидактичкиот  простор  овозможува 

добри услови за изведување на квалитетна настава на Факултетот за исламски науки. 

Она што треба да се заклучи е дека кабинетскиот простор за наставнците и 

соработниците е недоволен. Професорите и соработничкиот кадар воглавном се сместени 

по двајца во кабинет што ја отежнува како нивната академска така и научната работа 
 

 

Вид на опремата за теориска и за практична настава 
 
 

Наставниот и дидактичкиот расположлив простор   на факултетот е опремен 

со современа аудиовизуелна опрема. Во предавалните постојат специфични 

опреми за изведување на определена предметна програма. 

 

Двата амфитеатри на Факултетот се опремени со современа аудиовизуелна 

опрема. Четирите предавални се опремени со опреми за определена студиска 

програма. 

 

Вкупната расположлива опрема за реализирање на наставна дејност на Факултетот за 

исламски науки се состои од информатичка и нагледни средства. Од информатика опрема 

како на студентите така и на наставниците се состои од:
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Дидактичк опрема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наведената  техничка  опрема  е  еден  од  условите  дека  Факултетот  за  исламски 

науки во Скопје има добри  можности за изведување на современа и квалитетна настава. 

Добрата техничка опременост на Факултетот може да се потврди со: 1 компјутерска 

училница, наставниот и соработничкиот кадар има на располагање компјутер и лаптоп. 

Недостатокот евидентиран во евалуационит извештај 2013-2018 постоењето на т.н 

мобилни проектори кои секој професор одделно треба да го постави и стави во функција 

секој   час,   што   се   троши   непотребно   време   од   часот.   Недостатокот   на овој   во 

евалуационит извештај не е  заради тоа во сите простори каде се одржува настават 

наставниците имат виедбим и смарт табли, но треба да се обочуват наставниците како да се 

употребуват. 

Вкупната опрема ги задоволува законските нормативи за нормално 

одвивање на работата на Факултетот. 

 

Просторна организација на практичните вежби 
 

За изведување на настава по определени наставни предмети потребна е специфична 

аудиовизуелна опрема со која Факултетот не располага. Тоа се воглавном предмети од 

областа на јазиците. За таа цел потребно е издвојување на посебна просторија – 
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лабораторија- како и нејзино соодветно опремување со потребната специфична опрема за 

изведување на настава и вежби по предметите од областа на јазиците. 
 

 

Компјутерски, лаборатории и приклучоците на интернет 
 

Факултетот располага со една компјутерска лабораторија со вкупно  – седишта. 

Компјутерската лабораторија е опремена со – компјутери и служи за изведување не само 

на наставата по информатика туку и за други цели: подготовка на семинарски, дипломски, 

презентации итн. 

Факултетот располага како со статички интернет приклучоци така и со безжична 

мрежна покриеност со интернет, кој на студентите им е достапен во секое време.  

 

Библиотека и библиотечниот фонд 

 

Библиотеката на Факултетот за исламски науки простроно располага со 75- 

метри квадратна површина. Структурната распореденост на просторот има 

класична форма каде што литературата е прегледно сортирана по подрачја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈАТА ЗА ПЕРИОДОТ 2018/19-2020/21 

 

 

56 

 

Графикон . Вкупниот број на расположлива литература, книги и др чебни помагала според 

видот и бројот 
 

Современите   трендови   соодветни   за   библиоткарството   не   се   на   домет   на 

библотеката на Факултетот. Имено, недостаток на библиотеката е немањето на програм за 

внесување на примената и издадената стручна литература, како и немањето на пристап до 

електронската база на податоци од областите застапени во студиската програма. Ако се 

погледне актуелната поставеност на современите библиотеки ќе се види дека пред се дека 

се тие дигитализирани и преку билиотечниот софтвер редовно ги информираат студентите и 

наставниот кадар за новопристигнатите книги, што не е случај со библиотеката на Факултетот 

за исламски науки - Скопје. Останува констатцијата од изминатиот евалуационен извештај 

2022-2025 година дека (како Комисија) сметаме дека е потребно интервално спроведување 

на анкети, како со студентите така и со наставнио кадар. 

Имено, искористеноста на библиотечниот фонд од страна на студентите не надминува 

1% во вкупниот број на расположливиот библотекарен фонд. Воглавном библотекарниот 

фонд го сочинуваат трудови со општ карактер што на студентите не им е од полза. Во овој 

сегмент треба да се изтакне дека студентите своите потреби за стручна литература ги 

задоволуваат од Библиотеката „Иса беу“ која во поголем обем разполага со потребната 

стручна литература. Инаку, Библиотеката „Иса беу“ е сместена во просториите на Факултетот 

за исламски науки и располага со вкупен фонд од 5000 библотекарни единици.  

Албански

Македонски

Турски

Енглиски

Арански/османски

Албански Македонски Турски Енглиски
Арански/ос

мански

2018/19 - 2020/21 1048 413 456 35 6435

2013/14-2017/18 919 368 435 30 6350

2018/19 - 2020/21 2013/14-2017/18



  ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈАТА ЗА ПЕРИОДОТ 2018/19-2020/21 

 

 

57 

Спороведената анализа, и во периодот на престоечкиот евалуационен период 2013-18 

година, на библиотекарниот фонд покажа дека Факултетот не е претплатник за научни и 

стручни списанија. Затоа, актуелна е и потребата за претплата на научни и стручни списанија 

кои се еден од основните предуслови за заживување на настано-научната дејност на 

Факултетот. Следењето на тие стручни списанија значи и давање можност на наставниот 

кадар за да ги следи навремено новите научни сознанија од различни научни области што ќе 

придонесе за осовременување на наставата со најактуелните информации. Потребно е 

воведување на систем на перманентно информирање на студентите и наставниците за 

пристигнатите нови книги и друга литература.  

Библиотеката поседува читална како засебна просторија што остварува успешно 

библиотечно сервисирање на студентите и наставно научниот кадар на Факултетот. Во 

библиотеката има значителен број столчиња со работни маси, но од друга страна постои 

несоодветна искористеност од страна на студентите кои своето слободно време на 

Факултетот го користат во неа. 

SWOT-анализа 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ  

 опремен дидактички простор со 
современа аудиовизуелна опрема за 
изведување на наставата  

 Просторните можности ги задоволува 
нормативите и стандардите за вршење 
високообразовна дејност  

 Солидна опременост на компјутерската 
училница како со компјутери така и со 
интернетприклучоци достапни на 
студентите  

 Растечки обем на употреба на книги како 
и издавање на книги на албански јазик 

 недоволен простор за лабораториски 
вежби кај повеќето предметни единици;  

 недостиг на опрема за 
научноистражувачка и апликативна 
дејност;  

 Недостиг на спортски објект  

 Недостиг на научни бази на податоци и 
научни списанија  

 недоволна подготвеност на наставниот 
кадар за примена на  

 

МОЖНОСТИ  ЗАКАНИ  

 склучување на договори со изградба, 
опремување и менаџирање на објекти и 
лаборатории низ формата на јавно 
приватно пратнерство;  

 договори со странски организации и 
универзитети за пристап до електронски 
бази на податоци и литература;  

 намалено финансирање од буџетот н РМ;  

 слаба стопанска структура немоќна за 
инвестирање во образовни и научни цели.  

 Финализација и имплементација на 
библиотечниот информационен систем  

 Учество во научно-истражувачки проекти  

 Недоволна финансиска поддршка за 
развивање на едукативната и 
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 соработка со неакадемската средина за 
остварување на клиничка настава.  

 Можност за подигнување на нивото на 
техничката опременост на лабораториите 
за научноистражувачка и апликативна 
дејност  

научноистражувачката дејност на 
Факултетот  
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Студентски сервис 

 
Во претходната самоевалуација беше евидентиран дека немаше напраено сервис на 

студенти но во досегашната евалуација мошеме да кажеме дека има нараено G Suite for 

Education, според ова платформа сите студет, наставниц и тругите мозат да имат емаил со 

fshi.edu.mk без некој доплата и во многу други платформи што ги нуди  G Suite for Education, 

е напрано е – архива, приавуванје на испит на електрондка форма, е – распоред, е-плаѓанје 

на испит, семстар, диплом и други преку веб страницата, е-учење, е-календар и груго 

 

Структура и организираноста на сервисот Студентска служба, 
 
 
 

Факултетот за исламски науки располага со потребниот административно-стручен 

кадар и простор за обезбедување на потребната логистичка поддршка за студентите на 

сите степени од студиите. Во рамките на стручната служба на Факултетот за исламски науки, 

ангажирани се две лица чии работни задачи пред сe, се однесуваат на услуги од доменот на 

студентските прашања. Додека во првиот евалуационен извештај е нотирано дека работните 

обврски се поделени во зависност од видот на студентски услуги   со акредитација на на втор 

циклус на студии   во рамките на службата направена е организација и поделба на обврските. 

Назначен е референт за втор циклус на студии кој е одговорен за давање на студентски 

услуги за студенти од втор циклус на студии. 

 
 

Административниот кадар на Факултетот за исламски науки е ангажиран за 

извршување на административно-техничките работи поврзани со наставно- научниот 

процес. Службата за студентски прашања работи од 8 до 16 часот секој работен ден. Таа 

ги уредува студентските досија од административен и од финансиски карактер. И покрај 

напорите  на  вработените  за  навремено  и  целосно  опслужување  на  студентите,  сепак 

поради постоечките програмски решенија постојат не мал број проблеми кои треба да се 

надминат. 
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Факултетска библиотека неги задоволува потребните стандарди на библиотечкото 

работење за потребите на високообразовните установи за што подетално е наведено во 

одделот просторни и материјални ресурси. 

Фотокопирница е функционална и студентите се задоволни. Сепак, честите 

расипувања на апаратите за копирање, укажуваат на потребата од нивно 

проширување односно зголемување на бројот. 

Во однос на студентско бифе, треба да се нотира и во овој евалуационен 

извештај, дека бифето функсионира со сите услови  студентите го поминуваат 

слободното време со  опслужување со пијалоци и други. 

Деканската управа и координаторот на ЕКТС се постојано достапни во рамките на 

вообичаеното работно време. Достапен е можниот контакт со студентските прашања на 

факултетот  со  можност  за  телефонски  контакт  и  електронска  комуникација  во  секое 

време. Услужувањето на студентите е секогаш соодветно на потребите. Во услови на 

имплементација на ЕКТС е воведен информатичкиот систем на Факултетот за исламски 

науки. Статус на студент на  Факултетот се стекнува со запишувањето на дипломски, 

постдипломски студии н. Студентите своите права и обврски ги остваруваат согласно со 

закон и со општите и интерни акти на Факултетот. 

Бројот на вработените, 
 

Бројот на вработени, чии работни места се тесно поврзани со логистиката, е 
преставен во табела бр. 

 
 

Табела . Број на вработени според работно место на Факултетот за исламски науки 
 

Ред. Работно место Број на вработени Потребен број 
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бр.  2013-2018 2019-2021 

1. Служба за студентски прашања 2 2 
2. Архивар 1 1 
3. Фотокопирница 1 1 
4. Библиотекари 2 2 
5 Технички персонал 4 5 

Вкупно 9 11 
 

Од прикажаниот број според работното место може да се констатира дека Факултетот 

поседува функсионална екипираност. Единствениот сегмент, кој во претходниот извештај 

2009-12 година е нотиран како потреба, во текот на евалуационит извештај 2013-18 е 

реализиран имено, назначен е еден референт кој го покрива архивското работење. Со оглед 

на обемноста на архивското водење на евиденција сметаме дека е пожелно оваа 

компонента да се третира како засебна. 

 

Е-индекс 

Преку електронскиот  индекс се овозможува  комплетно  електронско  студирање, 

вклучувајќи електронски упис и заверка на семестар, електронско пријавување на испити и 

семинарски работи, објава на електронски резултати електронска огласна табла, 

перманентна електронска комуникација и електронски консултации со наставниот и 

соработничкиот кадар, електронско учење, како и многу други активности и функционалност 

кои ќе ги понуди наменски реализираниот веб-портал како дел од овој систем. 

Платформата електронски индекс е востановена и вградена како совтверско решение. 

Останува проблем интернетскиот приклучок кој е слаб и недоволен за процесуирање на 

совтверот т.е останува да виси целосното имплементирање и функционална за сите студенти 

од прв циклус, со најава за нејзина имплементација и за студентите од втор циклус. 

 
 

SWOT анализа за просторна и материјална опременост на ФИН 
 

 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
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 електронско плаќање со 
платежнакартичка преку е-индекс; 

 адаптиран простор за соодветно 

изведување на наставата 

 опремен дидактички простор со 

современа аудиовизуелна опрема за 

изведување на наставата; 

 компјутеризација на Факултетот; интернет 
приклучоци за потребите на студентите, 
академскиот и административниот кадар. 

 недостиг на опрема за 

научноистражувачка и апликативна 

дејност; 

 недоволен простор за библиотеката и 

читални и недостаток на автоматизиран 

систем за водење на библиотечното 

работење 

 несоодветна организиранапоставеност на 
сервисот за редовна информираност за 
новините на ФИН, 

 e потреба да се формира ИТ ценар 
МОЖНОСТИ ЗАКАНИ 

 формирање на е-библиотка на ФИН, 
како студентски сервис за брзо точно, 
мултимедијално и бесплатно 
користење на учебници и учебни 
помалага 

 Формирање на студентска е-пошта и е-
распоред 

 отворен пристап за јавноста -Севкупната 
активност која е изразена во научно- 
истражувачката, стручната, 
апликативната,наставната дејност, во кој 
имаат пристап студентите, целокупната 
истражувачка и стручна фела како и 
јавноста. 

 доделување на дополнителни средства од 
Владата и странските донатори за 
изградба и адаптација на објектите и 
опремување на лабораториите; 

 договори со странски организации, 
компании или универзитети за пристап до 
електронски бази на податоци и 
литература; 

соработка со неакадемската средина за 
остварување на клиничка настава 

 неконзистентно финансирање од буџетот; 
 тешкототии во менаџирањето и 

администрирањето на комплексна 
структура; 
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Надворешна соработка 
 

Институционално етаблирање и препознавање на Факултетот за исламски науки - 
 

Скопје има приоритетна улога уште од самите почетоци на неговото функционирање. 
 

Тргнувајќи   од   улогата   и   поврзаноста   помеѓу   домашната   и   меѓународните 

академски заедници, како и од потребата за интензивно создавање и развој на научните, 

технолошките ресурси и интензивно вклучување во европските образовни и истражувачки 

програми, Факултетот за ислмаски науки работи на поттикнување на надворешната 

соработка  и  склучување  на  договори  за  меѓусебна  соработка  со  вискообразовните 

установи   во   Република   Македонија,   како   и   со   универзитетите   од   европските   и 

балканските земји. 

 

Учество на Факултетот во меѓународни програми 
 

Билатералната соработка со странски универзитети е ограничена со оглед на 

специфичноста на академското поле кое го покрива Факултетот. Во овој дел треба да се 

нотира дека во рамките на високообразовниот простор како во земјата така и во странство, 

бројот на високообразовни установи кои го покриваат полето на исламски науки е многу мал 

пр. во Македонија Факултетот за исламски науки е единствена високообразовна установа од  

овој  вид10.  Со  сестринските високообразовните  установи  се реализира во области коишто 

директно ги одразуваат приоритетите и интересите на партнерите, а се однесува  на  

билатералните  форми  на  академска  размена  и  директната  соработка  на 

образовните институции во делот на образовната и научноистражувачката дејност. 
 

Факултетот  за  исламски  науки  -  Скопје  остварува  билатерална  соработка  врз 

основа  на  потпишани  договори  за  меѓународна  соработка  со  домашни  домашни  и 

странски високообразовни и научни институти прикажани во следната табела: 
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Табела . Договори за билатерална соработка 
 

Ред.бр Име на високообразовната установа Место Датум на договор 
1. Универзитет во Тетово Р.С.Македонија 09.07.2008 
2. Универзитет “Мајка Тереза„ Р.С.Македонија 2017 
3. Факултет за исламски студии Р. Косово 15.11.2007 
4. Факултет исламских студија Р.Босна и Х 2008 
5. Универзитетот во Виена Австрија 13.03.2008 
6 Универзитет во Нови Пазар Р. Србија 31.05.2011 
7 Фон Универзитет Р.С.Македонија 2021 
9    

 
 

Меѓународното вмрежување на факултетот останува најслабата хлка на 

функционирање на Факултетот за исламски науки - Скопје. Во продолжение ке бидат 

нотирани позначајните слабости кои би послужила како референтна ориентациона мерка 

за  подобрување  на  состојбата  на  меѓунардно  вмрежување  на  ФИН.  Мобилноста  на 

студентите  (останува и понатаму да се нотира) како едно од позначајните сегменти на 

Болоњската декларација, чиј потписник е и Македонија, треба да се имплементира како 

еден од приоритетите но гледано во перспектива затоа што актуелната состојба со 

мобилноста е сведена на нула. Актуелната сотојба може да се опише со следнитата 

констатција: не е обезбедена мобилност ниту од ниту кон Факултетот односно ниту еден 

професор и студент на Факултетот за исламски науки - Скопје не се носители на мобилност. 

Идентична е состојбата и во однос на внатрешната мобилност (престој на туѓи студенти на 

Факултетот за исламски науки - Скопје), односно студенти и наставен кадар од други 

високообразовни установи да изведуваат мобилност на Факултетот за исламски науки - 

Скопје. 

Продолжува  да  се  нотира  нагласокот  за  развивање  на  Џоинт  дегрее  дипломи. 

Имено, останува неразработено прашањето за учеството на Факултетот за исламски науки 

Скопје во проекти за изведување на заеднички студиски програми и издавање двојни 

дипломи  со  други  високообразовни  установи  како  од  земјата  така  и  од  странство. 

Истотака,  Факултетот  не е вклучен  во ниту еден  проект  за  изведување  на заеднички 

студиски програми. 
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Можноста за работа на проекти по различни меѓународни проекти останува 

предизвик сам по себе. Постои можност за учество на Факултетот во имплементирање на 

меѓународни проекти како што се: ЕРАСМУС+, Horizont , Life Long Learning-програмата за 

мобилност на студенти и наставен кадар БАСИЛЕУС др. Имено, статистиката покажува 

поразителни резултати не само во однос на вклучување на Факултетот во некој од 

наведените меѓународни проекти туку пред и се и неправење напор за да се вклучи преку 

конкурирање во некој од проектите сам или заедно со некоја друга високообразовна 

институција. 

Во престојниот период е повеќе од неопходно, и слободно може да се каже императив, 

вклуичувањето на Факултетот кон современите текови на академскиот раст и развој. За таа цел 

менаџментот на Факултетот треба да направи силни усилби како и да покаже поголема 

спремност и капацитет во создавањето „академски врски и соработка“ со други 

високообразовни установи како од земјата така и од странство кои се или носителеи или 

претендираат да се вклучат на некој од престојните конкурси за конкурирање на меѓународни 

академски проекти. Во тој контекст, сметаме дека отварањето на посебна канцеларија за 

меѓународна соработка или пак именувањето на продекан за меѓународна соработка ќе биде 

успешен лик кој Факулттот ќе го воведе во современите текови на академско функционирање 

а со тоа и ќе се испочитува законски утврдената обрска за развивање на заеднички дипломи 

како и обезбедување на мобилност како на наставниот кадар така и на студентите. 

Канецларијата за односи со надвор или продеканот за меѓународна соработка ќе има за 

задача обезбедување: 

 на  проекти  чија  функција  ќе  биде  стипендирање  и  

финансирање  на мобилност 

 интернанационализацијата на Факултетот чија главна проектна активност ќе 

биде зголемување на разменатаод-кон факултетот како на студенти, 

истражувачи и така и на наставно-научен кадар со земјите од Европската унија  

и  земјите  од     соседството.  Целта,  покрај  создавање  цврста  и долготрајна 

соработка меѓу високообразовните установи - учесници во програмата,   

претставува   и   промовирање   мобилност   на   студенти   и наставници помеѓу 

земјите од Западен Балкан и земјите од Европската унија



  ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈАТА ЗА ПЕРИОДОТ 2018/19-2020/21 

 

 

66 

 

Како Комисија за самоевалуација нотираме и цениме дека менаџментот на 

Факултетот, воден од содржинската сличност на студиската програмам која се изведува на 

Факултетот, во почетокот треба да се стреми кон обезбедување на мобилност со 

високообразовни установи од регионот, преди се поради јазикот на настава и на 

компатибилноста на студиска програма. 

 

Соработката со државните институции 
 

Сорабтоката со ресорното министерсто кое ја покрива високообразовната дејност 

МОН во изминатиот период може да се оквалификува во рамките на вообичаена 

комуникација, карактеристична за периодот пред евалуацискиот извештај. 

Нешто поинтензивна е соработката со Државниот завод за статистика на Р. 

Македонија. Во изминатиот пероиод остварени се неколку средби меѓу претставниците од 

Факултетот и Државниот завод за статистика со цела за подобрување на трансферот на 

информации   меѓу   двете   институции,   и   тоа   во   однос   на:   бројот   на   студентите, 

дипломирани студенти, наставно-научен и соработнички кадар и др. 

Во однос на соработката со другите високообразовни установи може да се каже дека 

е на солидно ниво. Во однос на квалитетот и видот на соработката може да се каже дека 

соработката се сведува само на размена на информации и солидна комуникација. За жал 

треба да констатираме дека ниту Факултетот ниту институциите со кои има воспоставено 

соработка, не воспоставија соработка во делот на реализирање на проекти или заедничко 

реализирање на студиски програми 

 

Контакти со работодавачите 
 

Проширувањето и интензивирањето на соработката со работодавачите претставува и  

останува  суштинска  компонента  на  стратегиската  ориентација  на  Факултетот  за исламски 

науки  – Скопје за динамично прилагодување и креативна партиципација во процесите. 

Трансферот на знаење, креирањето можности, размената на солидни практики и искуства, 

како и развивањето алтернативи за поблиска соработка и решавање на заедничките проблеми 

ја иницираа потребата од создавање широка платформа на долгорочни партнерства меѓу 
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Факултетот, правните субјекти, средните верски училишта, како и приватните и јавните 

институции и организации. 

SWOT анализа на надворешната соработка 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Организирање на најразлични посети 
во и надвор од Факултетот 

 посебни  заложби  во  примената  на 
современи научно- истражувачки 
методи, методологии, 

  нагласен интерес за учество на 
меѓународни конференции, 
симпозиуми, семинари, работилници 
и др 

 Недостаток на стратегија за 
билатерално и меѓунардоно 
академско вмрежување, 

 зголемен интерес, посебно 
последниве години на студентите за 
меѓународна размена, 

 непостоење студиски програми како 
и настава на странски јазик, 

МОЖНОСТИ ЗАКАНИ 

• склучување на нови договори со 
најразлични високообразовни 
установи; 

• можности за стажирање на студенти 
и една година по завршувањето на 
нивните студии; 

• можности за едукативно и културно 
вмрежување на професори од 
најразлични високообразовни 
установи; 

 можности за вклучување во 
најразлични проекти како 
организатори или партнери. 

 академска па и научна нееднаквост 
во регионот, 

 недоволана финасиска поддршка за 
реализација на наставно – 
истражувачката дејност, 

 добар дел од наставно-научниот 
потенцијал не е вклучен во 
меѓународни текови 

  намален интерес за студирање 
на странски стдуенти 
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10. Финансирање 
 
 

Финансирањето на Факултетот за исламски науки е определен од правната 

рамка на Факултетот. Статус на Факултетот за исламски науки Скопје, согласно 

Законот за високообразовни установи на верските заедници  се дефинира како 

приватно-јавна висоообразовна установа и согласно на тоа се дефинирани 

начините на финансирање на Факултетот. Според ставот 1 од истиот член 

работењето на ФИН се финансира од средствата обебедени од Органот на  

оснивачот  како  ои  од  сопствени  извори  на  средства  обезбедени  преку наплата  

на надомест од вкупниот приход на ФИН. 

Факултетот стекнува средства од: 
 

 
-     парични средства на основачот; 

 

- согласно член 7 од Законот за високообразовните установи на верските 

заедници, за финансирање на дејноста на Факултетот финансиски средства се 

обезбедуваат и од буџетот на Република Македонија, 

-     како и од школарини и други уплати што студентите ги вршат. 
 

Табела . Структура на приходи и нивно учество во финансирање на ФИН 
 
 

 Структура на приходи зависно видот Структура во 
% 

1. Приходи од Органот на Оснивачот ИВЗ на РСМ 67.70% 
2. Приходи од уплата на школарина 16.21% 
3. Приходи од уплата на испити 6.08% 
4. Приходи  од  уплата  за:  дипломи,  уверенија, 

индекси 

 

3.24% 

5. Приходи од издавачка дејност 0.24% 
6. Приходи  од  одржување  на  курсеве  по  јазик 

ФИН Центар за странски јазиции 

 

0.24% 

7. Проходи од втор циклус на студии 0.28% 
8. Банкарска провизија 0.00% 
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9. Финансирање од МОН 1.21% 
10 Други приходи 0.20% 
10. Салдо од 2021 4.58% 

Вкупно % 100.00% 
 

 
Со приходите стекнати од Буџетот на РСМ, Факултетот располага според критериуми и за 

намени утврдени од надлежното Министерство, орган и сл. Во тој контекст треба да се напомене дека 

државата законски предвидената обврска (7 од Законот за високообразовните установи на верските 

заедници) не ја испочитувала во целост и на систематски начин. Евалуационата анализа покажува 

дека од периодот на акредитацијата на Факултетот, како приватно-јавна високообразовна установа, 

државата преку ресорното министерство во буџетот на Факултетот со свои средства партиципирала 

неколку пати и тоа во академската 2009, 2016 и 2017,2018,2019,2020,2021 година.  

Средствата добиени од страна на Министерството за образование и наука, главно се наменети 

за наставно - образовниот процес, а висината на добиените средства се базира исклучително на 

волјата на МОН. 

Од сопствените приходи на Факултетот, значителен процент оделе на договорни услуги, 

главно   врзани   за   надоместоци   за   зголемен   обем   на   работа   во   наставната   дејност   на 

додипломските студии, за покривање на настава за вонредни студенти и други проекти, потоа, 

определен  процент  оделе  на  патни  расходи,  комуналии  и  греење,  градежни  зафати  и  нова 

опрема, а остатокот одел на други трошоци. 

 
Табела . Структура на приходи и расходи и нивно учество во финансирање на ФИН 

во академската 2021/22 година 
 

 ОПИС Планирано за 2021/22 
година во % 

А ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 
 

1 
Планирани приходи од школарини, уписи, испити, 
дипломи 

 
 

57.65% 
2 Пренесени приходи во наредна година 

 ВКУПНО ПРИХОДИ (А) 
Б ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 

1 Материјални трошоци  

2 Нематеријални трошоци 
3 Трошоци за вработени 

В ВКУПНО РАСХОДИ (Б) 42.35% 
 

Г ПРИХОДИ РАСХОДИ (А-Б) 100.00% 
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Евалуационата анализа покажа дека буџетот со кој располага Факултетот е доволен за 

покривање на тековното функционирање на Факултетот но не и за превземање и покривање на 

систематски начин во делот на научно-истражувачката работа на наставниот кадар (иако во овој дел 

факултетот ја финансира издавачката дејнсот која е во корелација со научната работа на наставниот 

кадар). 

 

 

11.  Студенти 
 
 

Во  рамките  на  Факултетот  за  исламски  науки  -  Скопје  во  учебната  2018/19 година 

се запишани вкупно 75 студенти од кои 40 машки и 35 женски, а во учебната 2021/22 година 

се запишани 79 студенти од кои 45 машки и 34 женски. Трендот на постојано зголемување на 

бројот на новопримените студенти се должи на развојната политика која е промовирано во 

текот на евалуациониот извештај, од кои може да ги издвоиме: реакредитација на студиската 

програма, отворање на студи од втор циклус на студии, запишување на Факултетот во 

регистарот на висикообразовни иснтитуции во земјата, промена на шифра на дејност, активно 

промовирање на Факултетот (преку конференции,  симпозимуми,  тркалезни  маси  идр),  

електронизација  на  студентските услуги итн. 

 

Прв циклус на студии  
 

Табела . Табеларен приказ на бројот на студенти според полова припадност кои се примени на конкурсот за 
прием на нови студенти за академска 2018/19-2021/22 и  на Факултетот за исламски науки – Скопје. 
 

Ред. број 
 

Студенти 2018/19 2019/20 2020/21 

1 Машки 40 39 43 

2 Женски 35 36 31 

Вкупно 75 75 74 
 

Структурата на студентите според полот на ниво на целиот Факултет во овој 

период е скоро непроменета и постојано изнесува 45:55 во корист на женската популација. 
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Бројот на студенти кои го поминале приемниот испит 

 

Табела . Табеларен приказ на бројот на студенти кои поминале односно не го поминале приемниот испит 
предвиден со конкурсот за прием на нови студенти за академска 2018/19-2020/21 на Факултетот за исламски 
науки – Скопје. 
 

Ред. 
број 

 

Студенти 
Академска година 

2018/19 2019/20 2020/21 вкупно 

1 Поминале 75 75 74 221 
2 Непоминале 4 3 4     11 
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Вкупно 79 78 78 232 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Споредбената анализа, во однос на новозапишаните студенти кои го поминале 

приемниот испит и средната оценка на успех постигнат на примениот испит, покажува дека 

тренд на линеарен сооднос. Имено, бројот на студенти кои го поминале приемниот испит е со 

тренд на зголемување кој е проследен со тренд на зголемување во однос на средната оценка 

на постигнатиот успех на приемниот испит, споредено со процентот од почетната академската 

година 2017-18 на овој евалуациониот извештај. Од друга страна пак, споредбената анализа, 

на трите евалуациона извештаја 2010-13,2013-17, 2018 -2021 во однос на новозапишаните 

студенти кои го поминале приемниот испит и средната оценка на успех постигнат на примениот 

испит, покажува дека обратно пропорционалниот тренд (помал прием на студенти поголем 

училишен успех) е со тенденција на на премин кон трендот  на линеарен сооднос (пораст на 

примени студенти со пораст на училишен успех) 

Втор  циклус на студии  

 
На Факултетот за исламски науки Скопје во  период на учебната 2018/19-2021/22  година во 
втор циклус студии се запишани. 

 
Табела . Табеларен приказ на бројот на студенти според полова припадност кои се примени на конкурсот за 
прием на нови студенти за академска 2018/19-2020/21 и  на Факултетот за исламски науки – Скопје втор 
циклус 

 

Напредни Исламски Студии 
 

Ред. број 
 

Студенти 2018/19 2019/20 2020/21 вкупно 

2018/19 2019/20 2020/21

Поминале 75 75 74

Непоминале 4 3 4

Поминале Непоминале
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1 Машки 1 2 1 4 

2 Женски 1 2 0 3 

Вкупно 2 4 1 7 

. 
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Бројот на студенти кои го поминале приемниот испит 
 

Табела . Табеларен приказ на бројот на студенти кои поминале односно не го поминале приемниот испит 
предвиден со конкурсот за прием на нови студенти за академска 2018/19-2020/21 на Факултетот за исламски 
науки – Скопје. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Споредбената анализа, во однос на новозапишаните студенти кои го поминале 

приемниот испит и средната оценка на успех постигнат на примениот испит, покажува 

дека тренд на линеарен сооднос. Имено, бројот на студенти кои го поминале приемниот 

испит е со тренд на зголемување кој е проследен со тренд на зголемување во однос на 

средната оценка на постигнатиот успех на приемниот испит, споредено со процентот од 

почетната академската година 2017-18 на овој евалуациониот извештај. Од друга страна пак, 

споредбената анализа, евалуациона извештаја 2018/19 -2020/21, во однос на 

новозапишаните студенти кои го поминале приемниот испит и средната оценка на успех 

постигнат на примениот испит, покажува дека обратно пропорционалниот тренд (помал 

1 2 3

Поминале 2 4 1

Непоминале 0 0 0

Поминале Непоминале

Ред. 
број 

 

Студенти 
Академска година 

2018/19 2019/20 2020/21 вкупно 
1 Поминале 2 4 1 7 
2 Непоминале 0 0 0     0 

Вкупно 2 4 1  7 
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прием на студенти поголем училишен успех) е со тенденција на на премин кон трендот  на 

линеарен сооднос (пораст на примени студенти со пораст на училишен успех). 

 
 
 

Методика за настава по релегиско образование 
 

Ред. број 
 

Студенти 2018/19 2019/20 2020/21 вкупно 

1 Машки 0 4 1 5 

2 Женски 0 0 0 0 

Вкупно 0 4 1 5 

 
 

 
 

 
2018/19 2019/20 2020/21 

Регистрирани  дипломирани Регистрирани  дипломирани Регистрирани  дипломирани 
2 0 4 0 1 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2018/19 2019/20 2020/21 вкупно

Машки 0 4 1 6

Женски 0 0 0 0
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Бројот на студенти кои го поминале приемниот испит 
 

Табела . Табеларен приказ на бројот на студенти кои поминале односно не го поминале приемниот испит 
предвиден со конкурсот за прием на нови студенти за академска 2018/19-2020/21 на Факултетот за исламски 
науки – Скопје. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Споредбената анализа, во однос на новозапишаните студенти кои го поминале 

приемниот испит и средната оценка на успех постигнат на примениот испит, покажува 

Ред. 
број 

 

Студенти 
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дека тренд на линеарен сооднос. Имено, бројот на студенти кои го поминале приемниот 

испит е со тренд на зголемување кој е проследен со тренд на зголемување во однос на 

средната оценка на постигнатиот успех на приемниот испит, споредено со процентот од 

почетната академската година 2017-18 на овој евалуациониот извештај. Од друга страна пак, 

споредбената анализа, евалуациона извештаја 2018/19 -2020/21, во однос на 

новозапишаните студенти кои го поминале приемниот испит и средната оценка на успех 

постигнат на примениот испит, покажува дека обратно пропорционалниот тренд (помал 

прием на студенти поголем училишен успех) е со тенденција на на премин кон трендот  на 

линеарен сооднос (пораст на примени студенти со пораст на училишен успех). 

 
 

 

SWOT анализа на студенти 

 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 запишани    средношколци    со    
соодветни предзнаења; 

 можност  за  дообразование  преку  голем 
број на запишани вонредни студенти; 

 зголемен    интерес    за    студирање    на 
одредени модули; 

 зголемен број и вид на студиски програми 
од сите области 

 намален број на студенти на прв и 
втор циклус студии; 

 голем број на осипувања на 
студенти на одредени студиски 
програми; 

 недоволна  ефикасност  во 
студирањето, односно релативно 
мал број на дипломирани студенти; 

 нерамномерна  полова   
распределеност  на студентите по 
студиски програми. 

МОЖНОСТИ ЗАКАНИ 
 постојано иновирање на студиските и 

предметните програми; 
 можности за едукација на кадри соодветно 

на потребите на пазарот на трудот; 
 проширување на можностите за едукација 

со имплементација на системот на 
доживотно учење (life long learning); 

 соработка со неакадемската средина за 
остварување  на   клиничка   и   практична 

настава; 
 
 

 појава на конкурентски факултети, 
особено во одредени области; 

 зголемување на трошоците за 
студирање; 

 зголемена оптовареност на 
студентите, напорно студирање; 

 неможност за вработување во 
соодветните   институции   за   кои   
се едуцирани студентите; 

 неповолни состојби на пазарот на 
труд во делот на отворање на нови 
работни места 
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12.  Студентска Анкета 
 
 

Во рамките на самоевалуациониот процес, Комисијата за самоевалуација во 

соработка со комисиите за самоевалуација на факултетите при ФИН спроведе студентска 

анкета. Во анкетата учествуваа 89 студенти-испитаници од сите години и од сите студиски 

програми, анкетниот лист вклучуваше 37  прашања распоредени во 3 подрачја како и една 

чек листа. Во овој извештај од анкетата ќе бидат анализирани вкупниот број на одговори на 

дадените прашања  преку  нивните  општи  дистрибуции  презентирани  како  табеларно  така  

и графички. 

Подолу се дадени сумираните резултати прикажани по подрачја. 
 

 
9.1. Реализација на анкетата 

 
 

Во текот на месец мај 2021 година, Комисијата за евалвација при Факултетот за исламски 

науки во Скопје, во рамките на своите редовни активности и самоевалуација, a во функција 

на подготовка за првата самоевалуација, спроведе анкета со студенти на четирите академски 

години со вкупен број од 89 испитаници. Анкетата беше спроведена и координирана од страна 

на Комисијата за евалвација, како и од претставници на Студентскиот парламент. 

Базирајќи се на распоредот за реализација на анкетната евалвација, анкетната екипа, 
 

предложена од Комисијата за евалвација, на 23.05.2021 година, во Факултетот за исламски 

науки - Скопје, ja реализираше општа евалвација на целокупниот наставно-научен процес 

вклучително: наставно-научниот кадар вклучен во изведување на наставно-научниот процес, 

студентска администрација итн., на Факултетот. 

Анкетата беше реализирана со два прашалника од кои: а). едниот прашалник 

содржеше вкупно 26 прашања од кои 24 прашања од затворен тип и две прашања од отворен 

тип и б). вториот составен од 8 општи прашања. Заради исполнување на стандардите   за   

транспарентна   реализација   на   анкетната   евалвација,   екипата   беше составена од 

академскиот кадар и предложените студенти од страна на Студентскиот парламент   на   ФИН.   

Анкетната   евалвација   се   реализираше   преку   анкетирање   на студентите кои беа 

присутни предавања на денот определен за реализирање на истата. Пополнувањето на 
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анкетата беше целосно анонимно. Треба да се наспомене дека во анкетната евалвација беа 

вклучени само студенти со редовен статус на студирање. 

Цел на евалвацијата “академска 2020/21” е, студентите да ги оценат: 
 

 Редовноста за одржување на предавањата и вежбите; 
 

 Процесот на примена и степен на реализација на силабусите на наставните 

предмети; 

 Квалитетот на изведувањето на наставата: степенот на вклученост на 

студентите, интередисциплинарната димензија на наставата, креативните 

процеси итн.; 

 Реализација на консултациите со предавачите; 
 

 Изворите за информирање на студентите во врска со уписот; 
 

 Изворите за информирање на студентите за време на студиите. 
 

 Степенот на задоволство од  работата на студентската организација, 

студентските претставници, студентскиот правобранител како и од службата за 

студентски прашања. 

 
 

Анкетирањето се реализираше во четири фази: 1. Подготвување на прашалниците, 
 

2. Реализација на анкетата, 3. Собирање и обработка на податоците, и 4. 

Објавување на податоците. 

 
 

 

Анализа на резултатите на реализираната анкетата во ФИН 
 

 

Анкетните прашања во врска со информираноста се однесуваат на 

првиот прашалник. 

Анализа на главните извори на потребните информации, потребни за 

студентите за упис во ФИН, упатуваат за значењето и влијанието на информациите 

во врска со Факултетот и уписните услови пласирани на официјалната веб страница 

на факултетот. Имено, новозапишаните студенти или делумно (50%) или 

воглавном (50%) информациите за факултетот ги обезбедиле од веб страницата на 

факултетот и од фејзбук. 
 

Табела 13. Општите резултати на изворите за информации за време на уписот 
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Б
р 

 

Извор на информација 
Поени% Рангирње 

0 1 2 Вкуп 
1 Веб страницата на Факултетот / 45.2 54.8 100.0 1 
2 Ферјзбук  / 48.7 50,4 99,10 6 
4 Електронските и печатените медиуми 26.7 46.7 26.7 73.4 4 
5 Од страна на наставниот кадар на ФИН 20.1 53.2 26.7 79.9 3 
6 Од постојните студенти на ФИН 5.7 32.1 63.3 95.4 2 
7 Дипломирани студенти од Факултетот 43.2 20.1 36.7 56.8 7 
8 Членови на семејството, пријатели и др. 33.2 26.7 40.1 66.8 5 
9 Брошури, флајери. 4.7 31.1 63.3 93.4 2 

 

 
Како релевантен извор на информирање за одлучувањето на потенцијалните 

кандидати за избор на ФИН како институција на нивното студирање се сметаат постојните 

студенти. Од процентот на декларирани студенти, кои се изјасниле дека најмногу се 

потпреле врз постојаните студенти (59,4%), може да се заклучи дека постојаните студенти 

на ФИН остануваат најзначаен извор за информации на дипломираните средношколци. 

95,4% од новозапишаните студенти ги оцениле постојаните студенти како релевантен 

извор за запишување на Факултетот. 
 

Препорака на евалуационата комисија во однос на информираноста а со цел за 

подобрување  на  понатамошната  дистрибуција  на  информациите за  Факултетот  дека  е 

потребна да се иницира една понатамошна соработка во оваа област со студентите. Исто 

така, изворите рангирани во продолжение треба постојано да се доградуваат така што 

непосредно ќе бидат во состојба да ги поттикнуваат младите за да го избираат ФИН како 

место на кое ќе му ја доверат својата иднина. Веб страницата на Факултетот треба и 

понатаму да се одржува и дополнува со нови и релевантни информации, особено во оваа 

насока треба да се зголеми улогата на професорите и соработниците на ФИН како и да се 

подобри содржинскиот аспект на програмата за промоција на Факултетот (во кои се 

вклучени истите). 

Во понатамошната анлиза беше поставено прашањето за начинот на 

информираноста на студентите кои студираат. На новозапишаните студенти им беше 

предочена скала за вреднување на Факултетот. Ново примените студенти на скала од 1 до 

10 каде 1 значи „ниско вреднување“ и 10 „високо вреднување“ на Факултетот му доделиле 

просечна оценка од 9,3 што значи дека Факултетот гледан низ призма на новозапишаните 

студенти има висок рејтинг. Тоа е солидна основа за нивното понатамошно студирање. 
 

Табела 14: Општите резултати на изворите за информации за време на студиите 
 

 
Бр 

Извор на информација Вкуп Рангирање 

9 Емаил на факултетот  94,3 1 

4 Фејзбук 85,3 2 

1 Веб страницата на Факултетот 68,5 3 
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7 Секторот за студентски прашања 65,3 4 

3 Од други студенти 52,2 5 

6 Од наставниот кадар 45,5 6 

2 Објавените соопштенија 35,8 7 

8 Брошури, летоци и други печатени матер. 25,4 8 

5 Печатените електронските медиуми 8.2 9 

 

Процентуалната анализа покажува дека што се однесува до изворите на 

информираност потребни за студентите за време на студирањето, треба да се 

нагласи дека главен извор на информираност се службениот емаил адреса што ја 

имат 94,3%  потоа  следи  фејзбук  85,3%  и  на трето  веб стараница и секторот за 

студентски прашања.  

Оценка за наставно-научниот процес - Предавања и вежби 
 

 

Со анкетната евалвација беа опфатени прашања кои се однесуваа на субјективната 

перцепција на студентите во однос на присуството на наставата и исполнувањето на 

студентските обврски. 

Предавањата се оценети дека се одвивале според дадениот распоред од страна на 
 

96,6%. 89,3% од испитаниците сметаат дека во текот на семестарот биле реализирани 

предвидените предавања, а над четири седмини (67,3%) сметаат дека годишниот распоред 

за настава, за испитни сесии и за одмор соодветствуваат на потребите на студентите. 

Исто така се констатира и се препорачува на деканската управа за развивање на 

механизми за континуирано следење на процентот на присутност/отсутност на студентите во 
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наставно-научниот процес и како и развивање на соодветни механизми за превентивно 

делување  во  случај  на  констатирање  на  низок  процент  на  присутност/отсутност  на 

студентите во наставно-научниот процес. 
 

Редовност на предавања, вежби  на студентот 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Што се однесува до преоценката на студентите за компатибилноста на 

содржините помеѓу предавањата и вежбите, укажува дека повеќе од 89 од 

анкетираните студенти 51 одат во предавање и вежби 100-80%,  23 (80-60%), 9 (60-

40%), 3 (40-20)%  и 0 (20-0%).   

 

100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0%
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Компатабилност предавања-вежби 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Графикон.  Графички приказ на % на студенти во однос на ставот за компатибилноста на предавањата 
и вежбите 

. 
 

Консултации. Нешто поразлични податоци се добиваат во однос на прашањето 

што студентите го дале на прашањето за редовноста на наставниот и соработничкиот 

кадар во однос на одржувањето на консултациите. Просечната аритметичка средина во 

однос на редовноста на консултациите, иако задоволувачка, е за некој процент пониска  во 

споредба со просечната оценка за редовноста на предавања . Дисперзацијата на просечните 

оценки за секоја година одделно е поизразна во однос на редовноста за консултации 

споредено со редовноста во одржувањето на предавањата и вежбите. Студентите од втора 

година сметаат дека професорите се помалку редовни на консултации за разлика од 

студентите од прва  и трета година . 

Просечните средини преточени во фреквенции, што се однесува до редовноста во 

реализацијата на консултациите, укажува дека повеќе од 1/3 од анкетираните студенти 

(95.8%). Потполно се согласуваат 61.4% од анкетираните, односно се согласуваат 20.5% дека 

консултациите со наставниот кадар се одржуваат редовно. 
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Редовност на консултации 

 

 

 

Графикон:  Графички приказ на % на студенти во однос на ставот за компатибилноста на 
предавањата и вежби 

 
 

Доцнење и откажување на предавања и вежби. Просечните оценки за односот на 
 

професорите кон предавањата и вежбите односно доцнењето и откажувањето на истите 

иако  се релативно ниски  сепак  се значаен  показател.  Просечните оценки се одраз  на 

индивидуалното оценување на одделни професори и соработници и не можат да се 

третираат како колективна категорија и истите се во корелација со оценките кои ги добиле 

одделни професори кои од страна на студентите се оценети со ниски или крајно негативни 

оценки во однос на „доцнење или откажување на предавања и вежби. 

За таа цел на Деканската Управа и се препорачува да ваквиот позитивен и пред се 

солиден тренд да се одржи дури и да се подобри во однос на оној мал и незначителен 

процент на студенти кои сметаат дека предавањата и вежбите треба да се одржуваат 

поредовно; да им се укаже на наставниците и соработниците кај кои во анкетниот лист  е 

евидентно отстапувањето во однос на предавањата и вежбите; да се развие активна 

академска  мрежа,  и   пред  се  продлабочена  соработка,  помеѓу  сите  чинители  кои 

учествуваат во креирање на функционален и пред се солиден наставно-научен процес: 

Деканатскиот  менаџмент,  Студентскиот  парламент  на  ФИН  и  Студентскиот правобранител. 

71.3

20.1

3.5 4.6
0.5

Потполно се 
согласувам

се согласувам делумно се 
согласувам

воопшто не се 
согласувам

не сум сигурен



 

 

85 

 

Наставникот доцни на предавања и вежби 

 

 
 

Графикон: Наставникот доцни на предавања и вежби 

 

Од анкентираните студенти  за жал  39  имат окружено  5-10 минуте доцни на предавање и 
вежби,    35   од студент    никогач не доцнат , 7 од студентите 10-20 минути, 8 повише.
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Оценка за употреба на наставно дидактички помагала 
 

Индикативни и во рамките на сосема очекувани резултати се добиваат во 

однос на прашањето за употребата на наставните помагала од страна на 

наставниците и соработниците во реализирањето на наставата за време на 

предавањата и вежбите. Голем е процентот на наставници кои воопшто или 

делумно употребуваат наставни помагала за време на наставата. Од анкетираните 

студенти, од кои 57,6% се изјасниле дека воопшто не се согласуваат и 8,5% делумно 

се согласуваат, се изјасниле дека наставниот и соработничкиот кадар не 

употребуваат наставни помагала во текот на реализирањето на предвидените 

наставни содржини од даден предмет.  

 

Употреба на наставно-дидактички помагала 
 

 
 
 

Графикон - Графички приказ на % на студенти во однос на ставот за употреба на наставни и дидактички 
средстава за време во наставниот процес 

 
 

Наставни предмети 
 

 

Прашања опфатени со анкетната евалвација кои се однесуваат на наставните 

предмети на студиската програма, односно за тоа како и колку се тие: 
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структурирани, меѓусебно корелирани, организирани, тешки, обемни, креативни, 

интересни, дали ги унапредуваат знаењата и дали се потребни 

Организираност и степен на реализираност 

 

 
 

Графикон 21. Графички приказ на % на студенти во однос на ставот за односот на наставникот кон наставниот 
предмет 

 

 
 
 

Оценките на студентите покажуваат дека предавањата и вежбите се добро 

организирани и се многу важни за студиите, бидејќи 2/3 од студентите ги оцениле истите 

за значајни за својата професија односно студии. Според просечните податоци анализирани 

за прашањата, се забележува дека во нивните оценки потполно се согласуваат 54% и се 

согласуваат 25% дека предавањата и вежбите се добро организирани, односно потполно се 

согласуваат 58%, односно се согласуваат 21% дека значаен дел од содржината на 

предавањата и вежбите се реализирани. 

 
 

Стручната подготовка на наставниот и соработничкиот кадар 
 
 

Во продолжение ќе бидат презентирани резултати преку кои студентите директно се 

изјаснуваа за наставниците и соработниците, во однос на неколку категории: редовност на 
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предавањата, дали го почитуваат мислењето на студентите, дали се поттикнува 

интерактивност, колку се предавањата разбирливи, дали наставниците и асистентите се 

подготвени за часот и дали се комуникативни и отворени за соработка со студентите. 
 

 

Доследност со наставната тематика 
 

 

 

 

Графикон . Графички приказ на % на студенти во однос на ставот за стручноста и компетитивноста на 
наставниот и соработничкиот кадар 

 

Претпоставуваме дека причината за контрадикторноста треба да се бара во начинот 

на поимањето на студентите во однос на концептот „импровизирање“ и „креативност“, 

односно   дека   импровизацијата   од   страна   на   студентите   се   третира   исто   што   и 

креативноста (се што ќе се каже, поврзе со нешто на нов и инвентивен начин). 

Претпоставката ја темелиме врз два факта и тоа врз основа на: статистичките показатели кои 

укажуваат процентуална идентичноста помеѓу дадените варијабли, и тоа 61,0% за 

креативноста и 72,0% за импровизација во текот на наставата, и пројавената 

терминолошка непознатост од страна на студентите за време на пополнувањето на 

„студентската анкета“. појави на „диференцијација и пристрасност“ во оценувањето. Заедно 

со студентските здруженија да се поработи на враќање на довербата на студентите во 

декларираните критериуми на оценување на постигнувањата на студентите 
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Студентска администрација 
 
 

Административни служби-студенти 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон Графички приказ на % на студенти во однос на ставот за стручноста на 

административните служби и нивниот однос кон студентите 

Одржубанје на предаване и вежби во време на пандемија Covid 19 

 

Во времето на пандемија и факултето за исламски науки одржи предаване и вежби онлине со 
помош на платформата Google Meet. Во ова самоевалуација на студентите во анкетниот лист 
му имат ставено некој праш.  

 

Присутсво на студетите на онлине предаванје и вежби на време на 
пандемија 
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Дали сте задовилни од онлаин предавање и вежби 

 

 
 

 

 

Доколку сте имале можност да изберете физичко присутство или 
онлајн предавања/вежби 

 

 
 

 

 

 

 

79%

21%

Да Не

Со физичко 
присутство

68%

Онлие
32%
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Благодарност 
 

 
 

Самоевалуационата комисија му се заблагодарува на деканот Проф.д-р Шабан Сулејмани, за 

неговата значителна поддршка во процесот на евалуација. 

Самоевалуационата комисија  исто така би сакал да ја изрази својата благодарност до 

Студентската администрација и Студентскиот парламент за изготвувањето на извештајот за 

самоевалуација и додатните документи и за одличната координација. 

На крај, тимот би сакал да се заблагодари на сите професори и студенти при Факултетот за 

исламски науки - Скопје 


