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ВОВЕД
Во текот на 2021 година се спроведе истражувачкиот проект насловен како „Квалитетот 

на наставата во високото образование“, реализиран од голем тим од Независниот академски 
синдикат (НАкС) во соработка со Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ). За 
неколку години, ова е трет голем проект спроведен од НАкС во соработка со ФООМ. Претходните 
беа истражувачки проекти во 2019 година за автономијата на универзитетот, како и во 2020 
година за финансирањето на високото образование и науката. Во рамките на овој трет проект, 
беа спроведени повеќе аналитички и истражувачки активности. Во истражувачкиот дел од 
проектот беа реализирани две анкети (со академскиот кадар и со студентите) на 4 државни 
универзитети, „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (УКИМ), „Св. Климент Охридски“ во Битола“ 
(УКЛО), Државниот универзитет во Тетово (ДУТ), „Гоце Делчев“ во Штип (УГД) и Универзитетот 
на Југоисточна Европа (УЈИЕ). Беа анкетирани 451 испитаник (професори и соработнички 
кадар) во сите научни подрачја: природно-математички науки, техничко-технолошки науки, 
медицински науки и здравство, биотехнички науки, општествени науки и хуманистички науки. 
Меѓу анкетираниот академски кадар беа 400 професори и соработнички кадри од факултетите 
и 51 професор од научните институти и јавните научни установи. Истовремено, беа реализирани 
и 6 фокус групи (за секое научно подрачје одделно) со претставници од наставно-научниот и 
соработничкиот кадар од истите јавни универзитети. 

Темите што беа дел од истражувачката агенда и методолошка рамка ги опфаќаат речиси 
сите поважни сектори во високото образование: наставата, вежбите и предавањата (пред и 
за време на пандемијата), секојдневните услови за работа, работното време и оптоварување, 
опременоста на факултетите/институтите, финансирањето на истражувачката работа, научните 
проекти, издавачката дејност и публикувањето научни трудови. Резултатите што се добиени за 
време на истражувањето ќе бидат презентирани пред креаторите на политиките, законодавците, 
универзитетските управи, студентската организација и целокупната јавност. Од истражувањата, 
како што се планираше, ќе бидат објавени три документи за политики. Ова е првиот од нив – 
„Квалитетот на наставата во високото образование и науката“. 

Со цел согледување на состојбите пошироко, во првата фаза од истражувањето, беше 
направена и компаративна анализа за состојбите во високото образование и условите за 
работа на академскиот кадар во 12 земји од Европа, вклучувајќи ја и нашата држава (Северна 
Македонија, Бугарија, Грција, Србија, Хрватска, Словенија, Холандија, Белгија, Франција, 
Австрија, Ирска и Естонија).

ОД КОМПАРАТИВНАТА АНАЛИЗА ЗА 12 ДРЖАВИ
Како што истакнавме во воведот на овој документ, дел од истражувањето беше и 

компаративната анализа на 12 европски држави, вклучувајќи ја и нашата држава: Северна 
Македонија, Бугарија, Грција, Србија, Хрватска, Словенија, Холандија, Белгија, Франција, 
Австрија, Ирска и Естонија. Предмет на анализа беа општите услови за градење академска 
кариера, потребните квалификации, и условите за работа, вработување, како и можностите за 
напредување во кариерата. 

Главниот акцент во речиси сите системи е ставен на улогата на академскиот кадар кон 
развојот на човештвото и современото општество, а соодветно на овој статус му се обезбедува 
целосна академска слобода и институционална автономија. Академската слобода се однесува 
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на: слобода во реализацијата на наставната дејност, слобода во поставувањето на прашањата за 
дискусија, слобода во спроведувањето истражувања, дисеминација и објавување на резултатите 
од нив, слобода во искажувањето на своите ставови во однос на институционалните процеси 
и актуализирање на воочените проблеми, слобода да учествуваат во професионални или 
репрезентативни академски тела.

Во рамките на универзитетите, комбинацијата на настава и истражување често се сфаќа 
како суштинска и комплементарна карактеристика на институцијата. Академскиот персонал 
е подеднакво ангажиран во пренесување на знаење преку настава, како и во создавање 
на ново знаење преку истражување. Сепак се забележуваат одредени разлики, па така, 
додека традиционалните универзитети честопати ја истакнуваат истражувачката функција 
на академскиот кадар, новите високообразовни институции, а особено универзитетите за 
применета наука и колеџите (со ограничен капацитет за истражување) се концентрираат 
на нивната наставна улога и пренесување на постојните знаења. Така, притисоците на 
масовните високообразовни системи доведоа до зголемена диференцијација на наставните и 
истражувачките улоги, наместо до поголема комплементарност. 

Политиката на вработување на наставно-научниот кадар е тесно поврзана со културните 
вредности, статусот на високото образование и неговото место во државните приоритети и 
верувањата за тоа кој треба да биде дел од академската заедница, што влијае на начинот на 
селекција, изборот и процесите на одлучување. Сево ова се случува во услови на силно влијание 
на пошироките глобализациски процеси, настојувањата за одржување на компетитивност 
и конкурентност на европскиот и светскиот простор на високото образование. Притоа, 
вработувањето во високото образование е во директна релација со фундаменталните принципи 
и сфаќања за универзитетската автономија, отчетноста, транспарентноста, пристапноста и 
еднаквите можности. Овој процес е нераскинливо врзан со економската состојба на земјата и 
подготвеноста на државата да ја исполни својата улога во поддршката на високото образование.1 

Во најголем број од земјите на европскиот простор, наставно-научниот кадар се вработува 
на определено време иако не се ретки и случаите за негово постојано вработување со статус на 
државни службеници. Сепак, дури и во земјите каде што постои таков статус, тој е достапен за 
определен број кадри − но не и за сите. Државите во Европа поретко развиваат среднорочни или 
долгорочни национални стратегии за планирање на човечки ресурси во високото образование. 
Во повеќето земји, вработувањето на наставно-научниот кадар е само во надлежност на 
високообразовните институции. Во земјите каде што постојат национални стратегии, тие 
најчесто вклучуваат прашања како што се: родовата рамноправност, бројот на договори за 
вработување на постојано и на определено време, но и прашања за мобилноста, обуката и 
професионалниот развој. Дури и во вакви државно регулирани системи, високообразовните 
институции обично имаат автономија при донесување одлуки во врска со вработувањето на 
одредени категории академски кадар.

Во речиси половина од сите европски системи за високо образование, академскиот кадар во 
јавните високообразовни институции имаат или може да имаат статус на државни службеници, 
што значи дека ги вработува јавен орган во согласност со прописите со кои се регулира 
функционирањето на јавната администрација. Статусот на државни службеници е почест во 
Југозападна Европа отколку во Североисточна Европа.2

1 Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Eurydice. Modernisation of Higher Education in Europe: Academic 
Staff 2017. LU: Publications Office, 2017. https://data.europa.eu/doi/10.2797/806308 (пристапено: август 2021).
2 “Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017”. EURYDICE, European Commission. https://
eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/modernisation-higher-education-europe-academic-staff-
%E2%80%93-2017_en (пристапено: август 2021).
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За да обезбедат одредени стандарди во високото образование, владите можат да наметнат 
барања за посебни типови квалификации за пристап до некои работни звања.3 За влез на 
универзитетот најчесто треба да се исполнат два вида услови: прво, соодветна научна оцена, 
второ, наставна оцена, која се однесува на наставната позиција на универзитетот, стекната 
преку постапка за назначување спроведена автономно од страна на универзитетот. 

Планирањето на човечките ресурси во високообразовните институции е делумно под влијание 
и на финансиските регулативи. Сите јавни високообразовни институции, покрај работниот и 
финансискиот план, изготвуваат и план за развој, додека надлежниот министер ја доставува 
основата за изготвување на планот. Постојат голем број држави во кои за местото редовен 
професор се спроведува компетитивна процедура, а многу често процената на академскиот 
кадар се повторува на секои 5 години. Планирањето и генералното менаџирање на високото 
образование обично го прави државата преку одредени тела, како што се националните совети. 
Процесите на акредитација и евалуација се водат од независни тела, што воедно претставува 
и услов да се биде членка на Европската асоцијација за обезбедување квалитет во високото 
образование. 

Иако не постојат официјални бројки за сите образовани системи, учеството на жените е 
најчесто пониско од тоа на мажите.4 

Постојат и примери на држави во кои еден сегмент од високото образование е во надлежност 
на власта, па така, на пример, во Австрија, Универзитетот на колеџи за образование на наставници 
е целосно во надлежност на федералната власт. Кадровските работи на овој Универзитет не 
се независни, туку цело време се усогласуваат со Федералното министерство за образование, 
наука и истражувања.5

Стандардите кои се применуваат во високото образование предвидуваат изедначени 
барања за академскиот кадар во однос на академската титула, образовните квалификации, 
истражувачките активности, педагошките вештини и професионалното искуство. Кога ги 
воспоставува минималните барања за наставниот кадар во Франција, образовната институција 
ги следи барањата поставени од соодветниот документ, меѓутоа може да постави и повисоки 
барања доколку е потребно. Договорите за вработување на обичниот наставен кадар и 
истражувачите се склучуваат преку отворен процес на конкуренција со еднакви услови за сите 
кандидати. Француската академија прикажува многу белези карактеристични за моделот на 
академија на континентална Европа. Се одликува со многу централизиран систем, со пречки за 
влез и унапредување, и многу високо ниво на стабилност на работното место. 

Примањата, пак, многу се разликуваат од земја до земја. Тоа може да се види преку чинењето 
на еден час од работниот ден на еден професор, чија цена се движи од 10-ина евра за редовен 
професор во регионот кај нас, па од 30 до 60 евра по час за професор во една побогата 
европска држава. Платите се движат од 1.000 до 2.000 евра во регионот (кај нас платата е 
убедливо најниска), па од 6.000 до 9.000 евра месечни примања во побогатите држави.6 Покрај 
ова, има многу редовни додатоци во зависност од ангажманот на професорот, но секогаш се 
присутни и дополнителни буџети, како за истражувања така и за успешност во кариерата. 

3 “Chapter 4. Human resources.” OECD. Benchmarking Higher Education System Performance. Higher Education. OECD, 
2019. https://doi.org/10.1787/be5514d7-en (пристапено: август 2021). 
4 Ibid.
5 “Austria. Conditions of Service for Academic Staff Working in Higher Education”. EURYDICE, European Commission. 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/conditions-service-academic-staff-working-higher-
education-1_en (пристапено: август 2021).
6 “Professor Salaries from Around the World”. https://academicpositions.com/career-advice/professor-salaries-from-
around-the-world (пристапено: август 2021).
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Ова е слика на државите кои навистина го вреднуваат академскиот кадар, добро го плаќаат, 
но и бараат од нив да ги вложат своите потенцијали во развој на општеството. Генерално, 
размислувањето и стратегијата се дека колку ќе вложите во овој степен на образование, толку 
повеќе го стимулирате растот и развојот на државата.

КОНТЕКСТОТ ВО КОЈ СЕ ОДВИВА ВИСОКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО МАКЕДОНИЈА

Од претходните истражувања за универзитетската автономија и за финансирањето на 
високото образование кои ги спроведе НАкС, добивме сеопфатна слика за состојбите во 
високото образование и за процесите на унапредување на универзитетската автономија и 
финансирањето на високото образование, при што произлегоа повеќе заклучоци и препораки 
кои беа преточени во две монографски изданија. 

Од првото истражување беше потврдено дека во рамките на универзитетската автономија, 
во сите четири димензии – финансиска, кадровска, организациска и академска, нашата држава 
може да се пофали дека има позитивни елементи во академската и во организациската 
автономија, додека послаби се елементите за остварување на финансиската и кадровската 
автономија (особено пополнување на испразнетите места за академскиот кадар). Бидејќи 
целосна автономија е единствен патоказ за повисоки академски остварувања, тогаш препорака 
беше дека работите мора да се менуваат во тој правец. И во првото и во второто истражување 
заклучоците и препораките беа државата (Министерството за образование и наука) да издвојува 
повеќе средства за материјалната основа на јавните универзитети и да го зголеми процентот од 
БДП што се издвојува за научноистражувачка дејност. Исто така, академскиот кадар го постави 
прашањето на воспоставување систем на мерила што ќе овозможат поправична дистрибуција 
на буџетски средства меѓу високообразовните установи и нивните единици. 

Второто истражување уште поконкретно навлезе во анализа на финансирањето на високото 
образование и наука кај нас. Се утврди дека буџетите за образование не се читливи, не се јасни 
и се неразбирливи за учесниците во образовниот процес. Се утврди и дека нема воспоставени 
механизми за вклучување на универзитетите и високообразовните установи од страна на МОН; 
нема никаква суштинска координација меѓу високотo образование и креаторите на буџетите – 
МОН, Владата и Собранието. Исто така, беше утврдено дека со години од страна на Владата се 
намалуваат финансиите што се вложуваат во високото образование и науката како процент од 
БДП и се меѓу најниските во Европа, а буџетот за наука најмногу е трошен на преводи и скапи 
стипендии за странство. Платите на академскиот кадар се најниски во регионот и постојат 
значителни разлики меѓу висината на платите меѓу различните универзитети. 

Може да се каже дека повеќегодишните процеси и трошоци на отворање нови универзитети, 
процесите на масовно студирање и омасовување на високото образование, резултираа со пад на 
квалитетот на наставата и науката, како и со можностите на државата да го финансира секторот. 
Иако во мај 2018 година се донесе нов Закон за високо образование, тој бавно се имплементира 
и тешко се спроведува. Истовремено, законската регулатива за научноистражувачката дејност 
речиси и да не постои. Имајќи ги во вид сите овие факти, и покрај постоечкиот контекст и 
познатите состојби, решивме овој проект да го насочиме и да навлеземе посуштински во 
квалитетот на наставата во високото образование и условите во кои академскиот кадар ја 
остварува оваа важна општествена функција.
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ОД КАДЕ ДА ПОЧНЕМЕ?
МЛАД НАСТАВНО-НАУЧЕН КАДАР

Избор на тимот што го пишува овој документ за квалитетот на наставата во високото 
образование беше да ја започне анализата за квалитетот на наставата со темата за намалување 
на научниот кадар, односно со недостигот на млад истражувачки кадар (споменато и во 
претходните истражувања), особено присутен како проблем на универзитетите УКИМ и УКЛО. 
За време на одржувањето на фокус групите како еден од најголемите проблеми беше 
потенциран токму проблемот со нередовното примање на млад кадар и заминувањето во 
пензија на постојниот, што резултира со згаснување на потребни предмети или, пак, замена со 
несоодветни професори. Во однос на процесот на вработување и покрај тоа што секоја година се 
доставуваат планови за потребите на факултетите, државата (Министерството за образование 
и наука и Министерството за финансии) не одговара позитивно на нив.7 Недостигот од млад 
кадар е евидентен на сите факултети чии претставници учествуваа во фокус групите. Овој 
проблем понатаму се протега во повеќе сегменти како што се: поголема оптовареност со вежби 
на постојните асистенти или преземањето на вежбите од страна на професорите, непостоење 
на соодветен кадар кој е доволно обучен да ги наследи професорите кои заминуваат во пензија, 
немање можност за континуитет во наставниот процес, немање можност за континуитет во 
научната дејност (немање кому да се пренесат знаењата). Секако, овој проблем а најакутен на 
постарите универзитети, додека кај некои од новите универзитети вработувањата не се толку 
дефицитарни. Се отвора и проблемот со квалитетот на кадарот што се прима и критериумите 
што треба да се задоволат во процесот на нивното созревање и унапредување.

Втор проблем со младиот соработнички кадар е аспектот на мотивираност на најдобрите 
студенти да останат во државата и да градат академска кариера. Во овој контекст беше 
истакната висината на асистентската плата од 24.000 денари со која не можат да си обезбедат 
ни основни услови за живот (особено ако се од друг град), но и условите за работа како резултат 
на нефинансирање на научната работа (немање можност за учество во проекти во чии рамки 
би можеле да ги реализираат мерењата кои им се потребни за нивните трудови), како и голема 
оптовареност во наставниот процес. Многу често најдобрите студенти успеваат да си обезбедат 
стипендии за дошколување во странство каде ги имаат сите услови за истражување и каде овој 
процес заради добрите услови трае многу пократко, со што беше потенцирано дека нашата 
држава ги губи најдобрите кадри. Во овој дел, како најдобро решение за кое испитаниците од 
фокус групите сметаа дека доцни неколку децении, е простата замена на кадарот кој заминува 
во пензија, но со можност самите факултети да одлучат каков нов кадар им е потребен, односно 
работните места да не згаснуваат, но притоа да се има простор за приспособување кон новите 
научни текови и потреби. 

Третиот проблем се однесува на поддршката за усовршување и напредување на постојниот 
кадар, примерите се различни, односно тие зависат од финансиските можности на факултетите. 
Најголем дел од учесниците истакнаа дека нивните единици не ја финансираат школарината 
за нивните асистенти, иако има и примери каде што се финансира или, пак, каде менторите 
и членовите на комисиите се откажуваат од сопствениот надоместок за да им помогнат на 
помладите колеги. Испитаниците потенцираа дека ова е исклучително важно и е од суштинско 
7 Така и се случи пред две години кога професорите од Институтот за хемија при Природно-математичкиот 
факултет на УКИМ излегоа во јавноста со изјава дека на нивниот институт со години нема примено ниту еден 
млад истражувач. Извор „ЈАВЕН ПРОТЕСТ на вработените и студентите од Институтот за хемија при Природно-
математичкиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 11 ч., 22.10.2019 година“. Институт за хемија, 
Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“.  https://ih.pmf.ukim.edu.mk/files/news/
Soopstenie_od_protest_Institut_za_hemija_PMF_UKIM_22_10_2019.pdf  (пристапено: август 2021)
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значење за задржување на најдобрите студенти и покрај сите останати потешкотии со кои се 
соочуваат, сметаат дека асистентите треба да се ослободат од трошоци за докторски студии. 
Во овој дел беше истакната и нивната плата, која е под просекот на државно ниво и со која во 
никој случај не би можеле да си обезбедат ниту пристоен живот, а особено не 5.000 евра за 
докторски студии. За оваа тема беа истакнати позитивните примери од минатото (пред 20 и 
повеќе години) каде и за магистерски и за докторските студии младиот кадар бил ослободен од 
трошоци, а ги реализирале во рамките на проекти, кои тогаш во континуитет се финансирале од 
страна на државата. Во однос на ова прашање беше потенцирано дека сè додека се нема јасна 
финансиска платформа наменета за финансирање на млад наставен кадар (како законска 
материја) не може да има соодветна конзистентност, а тоа во целост влијае на квалитетот 
на моменталниот и идниот наставен процес.

Дискусиите во фокус групите беа во насока на задолжително воведување стипендии за 
наши студенти (докторанди), а не да се издвојуваат огромни суми за да се финансираат нашите 
студенти за додипломски студии во странство – „Жално е нашите државни фондови да ги 
трошиме на деца кои ќе одат надвор и никогаш нема да ги видиме, не сме толку богата држава 
да може да ги финансираме другите држави“. Во однос на доквалификацијата кај постојниот 
наставен кадар, исто така може да се заклучи дека поддршката од страна на факултетите 
зависи од нивната финансиска состојба. Факултетите кои можат да издвојуваат сума на 
годишно ниво, кадарот може да ја користи за учество на конференции, објавување на трудови, 
објавување на книги. Останатите, пак, за кои факултетите немаат ваква можност, оставени се 
самостојно да се снаоѓаат. Во однос на доусовршувањата во странство, се потенцираше дека 
сите се финансирани од странски проекти на кои се добива знаење, но проблемот кој беше 
истакнат е дека и „кога ќе се вратат во земјата поради немањето проекти и услови за работа, 
тоа што ќе се стекне како знаење нема каде да се примени, но и нема кому да се пренесе 
бидејќи нема млад кадар“.

Согласно овие сознанија, според професорите-учесници на фокус групите едно од 
најважните прашања на кое треба да му се обрне најголемо внимание е младиот наставен 
и научен кадар: нивното примање, усовршување, напредување, финансирање на нивни 
проекти и истражување, поддршка за публикување, како и нивна промоција во значаен и 
вреден дел од нашата општествена стварност. Затоа што сме сведоци дека најголемиот дел од 
современото општество се случува преку развој, пред сè, на третата генерација на универзитет 
– преку настава, фундаментални истражувања и употребата или комерцијализацијата на 
знаењето. Нашата држава, или оние кои носат одлуки, треба да сфатат дека политиката е 
моќна и влијателна, но дека универзитетот, науката и знаењето носат развој и прогрес.   

УСЛОВИ ЗА РАБОТА
Земено во целина, академскиот кадар не располага во доволна мера со потребните 

услови за поквалитетно одвивање на наставниот процес. Помалку од една третина од 
кадарот (28,8 %) располага „во целост“ со техничка опрема потребна за изведување настава, 
а загрижувачки ниски 11,8 % со специфична опрема неопходна за изведување на наставата. 
Помалку од една третина од испитаниците (30,5 %) располагаат во целост со потребната 
литература, а само 17,1 % со преведени книги и учебници за настава. Речиси половина од сите 
испитаници (42,2 %) се изјасниле дека „во целост“ располагаат со просторни услови неопходни 
за изведување на наставата.  
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Меѓу универзитетите, со потребната техничка опрема најмалку располагаат испитаниците 
од Државниот универзитет во Тетово (13,2 %) и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (24,7 
%). Само секој десетти испитаник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во целост располага 
со специфична опрема неопходна за изведување на наставата (9,9 %). Меѓу различните научни 
области, испитаниците од хуманистичките науки најмалку во целост располагаат со техничка 
опрема (само 7,2 %) и со специфична опрема неопходна за изведување на наставата (само 
3,7 %). Многу ниски 6,5 % од испитаниците од природно-математичките науки во целост 
располагаат со специфична опрема неопходна за изведување на наставата. Хуманистичките 
(18,8 %) и општествените науки (27,1 %) помалку располагаат со литература во споредба со 
останатите области, а хуманистичките науки во најмала мера во целост располагаат и со 
преведени учебници и книги (7,4 %). 
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Во однос на условите за работа, детектираните проблеми со анкетата беа дополнително 
елаборирани во фокус групите, па така покрај потребата од реновирање на просториите 
за работа (како и обезбедување на дополнителен простор за поновите универзитети) беше 
истакната и потребата од доопремување на факултетите (видеобимови, климатизација, 
компјутери, софтвери). Потребата од достапност до литература и бази на податоци беше, исто 
така, истакната како неопходна, но и обезбедување на електронски пристап до библиотеките. 
На факултетите во кои постојат лаборатории, неопходно е нивно осовременување, но и 
обезбедување средства за одржување. Потребно е и да се обезбедат услови за изведување 
опити, што во земјоделските науки подразбира и располагање со земја за опити, лабораторија, 
лаборантки, опитно стопанство. За развивање на Ликовната академија неопходно е речиси сè, 
материјал и опрема за изведба на секоја техника (дрво, камен, метал), недостига и тоа што 
е елементарно. „Професорите се снаоѓаат со тоа што го носат својот алат за да можат да ја 
реализираат наставата. Состојбите се сè полоши, а потребата во контекст на новите текови 
за нови техники се зголемува.“ На дел од техничките факултети беше истакната потребата од 
соодветни просторни услови, но и соодветна опременост на кабинетите.

Во однос на прашањето која е и која би требало да биде улогата на факултетот, на 
универзитетот и на државата во обезбедувањето услови за квалитетно високо образование, 
генералниот став е дека државата е првенствено одговорна за ова прашање. Државата е таа која 
покрај обезбедување на основните услови за работа, финансирање на научноистражувачката 
дејност, треба да обезбеди и достојни издвојувања за плати, соодветни уписни политики (во 
согласност со потребите на државата), финансирање на студиите. Во контекст на изнесеното 
беше потенцирано дека улогата на државата е значително поголема кога станува збор за 
единици на универзитетите кои не се финансиски моќни и не запишуваат многу студенти. 
Во однос на факултетите, испитаниците очекуваат многу поголемо ангажирање од страна 
на раководните структури во насока на истакнување на потребите на самите факултети, како 
во рамките на универзитетот така и пред надлежните органи. Од универзитетите се очекува 
обезбедување на поголема соработка помеѓу матичните факултети, самите универзитети во 
државата и надвор од неа.

ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС
Испитаниците беа прашани да проценат колку време поминуваат на неколку видови 

активности во рамки на делокругот на академската работа (настава, научноистражувачка 
работа, пишување на трудови и книги, административна работа, и сл.). Земено севкупно, 
академскиот кадар најмногу се занимава со научноистражувачка работа и пишување 
академски трудови, како и со настава (предавања, вежби и консултации); а најмалку со 
административна работа. 
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Мнозинство од професорите и асистентите кои предаваат на студии од прв циклус 
работат со групи до 30 студенти по еден предмет (55,3 %), а една третина најчесто работи 
и со поголеми групи составени од 31 до 100 студенти (33 %). Најголем дел од членовите на 
наставниот кадар држат во просек два предмета во рамки на еден семестар (35,5 %), по што 
следат оние кои држат три предмета (32,1 %), а дури секој четврти член на наставниот кадар 
држи четири предмета во рамки на еден семестар (23 %). Мнозинство од испитаниците (52,6 
%) одржуваат до два часа неделно (во просек) консултации со студенти. 

Мнозинство од испитаниците се изјаснија дека досега барем еднаш држеле предавање 
на странски универзитет (57,6 %). Испитаниците од УЈИЕ во најголем број, споредено со 
другите универзитети, држеле вакви предавања (70,6 %), додека мнозинство од испитаниците 
во ДУТ (52,7 %) никогаш не држеле предавање на странски универзитет. Солидно мнозинство 
од испитаниците (70,1 %) објавиле учебници или поглавја во учебници во изминатите 
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10 години, додека малцинство од 29,9 % не го сториле тоа. Овие два податока се добри 
показатели дека академскиот кадар има желба да работи и да создава повисоки стандарди во 
образовниот процес.  

 

Во контекст на рамномерната распределба на работните задачи, дискусиите во фокус 
групите се движеа во повеќе насоки. Во овој дел за некои од испитаниците проблем претставува 
распределбата заради сениоритетот, односно повозрасните колеги избираат што сакаат да 
предаваат, а на помладите професори им останува другиот дел (некогаш се случува и помлад 
колега да го спроведе испитот, а друг да се потпише во индексите). Рамномерната распределба 
повеќе се запазува во хоризонтална насока, но постои нерамномерност во однос на различни 
звања.

Исто така, беше истакнато дека за да се исполнат законските критериуми (број на неделни 
часови настава) измислувани се предмети за да се исполнат критериумите, што влијае на 
квалитетот на наставата. Но, притоа со намалување на бројот на наставниот кадар и немањето 
услови за вработување на нов, обврските на постојниот кадар се зголемуваат постојано. Беше 
истакнато дека потребна е промена на законските решенија каде треба посоодветно да се 
регулира работата на професорите за да се остави простор за подобрување на квалитетот на 
наставата, а не само обезбедување квантитет. Поголема оптовареност се јавува кај професорите 
и заради недостигот на асистенти, па така, многу често, професорите мораат да ги реализираат 
и вежбите.

Беше истакната како проблем несоодветната распределба во повеќе фокус групи. Од страна 
на учесниците соработници беше потенцирано дека некои имаат повеќе вежби и немаат време 
за студиите и да бидат истражувачи во рамките на работното време, додека за тие асистенти 
кои имаат малку вежби е многу поволно (успеваат сè да реализираат во текот на работното 
време). Според сите испитаници, активностите кои мора да ги остварат а се поврзани со 
наставната и научноистражувачката дејност не успеваат да ги реализираат во предвиденото 
работното време од 40 часа неделно. Според дадените одговори, ваквата состојба делумно се 
должи на испразнетите работни места со што товарот паѓа на останатите колеги, но делумно 
и на застарените методи на истражување и застарената литература, со што овој процес трае 
подолго. 
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ПОСВЕТЕНОСТ
Испитаниците беа прашани да ја евалуираат посветеноста на професорите, асистентите и 

студентите во наставниот процес на петстепена скала, каде 1 значи „Воопшто не се посветени“ 
а 5 „Целосно се посветени“. Мнозинство од испитаниците (51,9 %) сметаат дека професорите се 
соодветно посветени во работењето со студентите (одговори 4 и 5), додека само 10 % сметаат 
дека посветеноста е несоодветна (одговори 1 и 2). Посветеноста на асистентите е оценета на 
слично рамниште: речиси половина од испитаниците (49,2 %) сметаат дека асистентите се 
соодветно посветени, одговарајќи со 4 и 5 на петстепената скала. Посветеноста на студентите е 
евалуирана значително пониско – само малцинство од 22,8 %, односно секој петти испитаник, 
смета дека студентите се соодветно посветени (одговори 4 и 5 на петстепената скала). Поголем 
број испитаници (27,5 %) сметаат дека студентите се несоодветно посветени (одговори 1 и 2), а 
најголем дел (47,7 %) ја доделиле средната оценка 3. 

Ова значи дека академскиот кадар не е задоволен од самиот однос на студентите кон 
процесот на студирање. Ако се имаат предвид и состојбите во државата со години наназад, 
особено незадоволството на помладите од општествениот контекст и нивното размислување 
за заминување од државата, оваа демотивација е разбирлива. 

КВАЛИТЕТ НА НАСТАВАТА
Во анкетата, академскиот кадар главно го потенцира релативно нискиот квалитет на 

наставата и во целина и низ различни компоненти. Притоа, евалуацијата е уште пониска 
за наставата во време на пандемијата отколку во услови на класично спроведување на 
наставата (пред пандемијата). Испитаниците доделија просечна оценка од 3 на скала од 1 до 
5 за квалитетот на наставата пред пандемијата, а просечна оценка од 2,7 за наставата за време 
на пандемијата. Перцепцијата за намален квалитет е присутна меѓу испитаниците од сите 
универзитети, со мали разлики во однос на нивото на тоа намалување. Така, намалувањето 
на квалитетот е најдрастично според испитаниците од ДУТ и УЈИЕ. Академскиот кадар 
перципира намалување на квалитетот низ сите категории, вклучувајќи ги предавањата, вежбите 
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и односот на студентите кон наставата. Најдрастични разлики во оценувањето има во поглед 
на вежбите (намалување од 3,8 на 2,7 просечна оценка), активноста на студентите (од 3 кон 
2,4) и знаењата со кои се стекнуваат студентите (3,5 кон 2,9). 

Во однос на процесот на евалуација од страна на студентите (кој би требало да биде 
показател за квалитетот на наставата) искуствата се различни и помеѓу самите универзитети, 
но и во рамките на еден универзитет, па така таа некаде се спроведува проформа, а некаде и 
се обрнува сериозно внимание, како на самиот процес така и на резултатите кои произлегуваат 
од него. Во голем дел, академскиот кадар од УКИМ смета дека овој процес треба да биде 
редефиниран и да бидат поставени соодветни прашања, но исто така да се дефинира и кои 
студенти можат да оценуваат (во однос на нивниот процент на присутност на предавања). 
Она што може да се заклучи во овој дел е дека треба да се остави на самите факултети да го 
обмислат и да го спроведат овој процес бидејќи, поради спецификите, потребни се одредени 
приспособувања. 

Дополнително, во контекст на подобрување на наставниот процес, учесниците во фокус 
групите гледаат недостаток (особено за вториот и третиот циклус на студии) и во непостоење на 
задолжително финансирање на научноистражувачката работа кое ќе гарантира задолжително 
вклучување и на студентите во овој процес. Тие сметаат дека само на овој начин ќе се генерираат 
статистички значајни податоци и подигнување на нивото на образованието. Овој начин на 
финансирање на младите кадри и нивно воведување во научноистражувачкиот процес ќе 
придонесе за подигнување на квалитетот на идните соработници, бидејќи во таков случај ќе 
можат да дојдат до израз вистински квалитетните кадри а не само студентите со повисок просек 
кои се истакнале само со репетитивност од предавањата на професорите. Кај медицинските 
науки, одењето директно од додипломски на докторски студии го сметаат за несоодветно бидејќи 
го оштетува процесот на креирање млад научен кадар. Високата школарина за докторските 
студии, како и непостоењето стипендии за докторандите, претставува дополнителен фактор 
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на елиминација на добрите студенти, но и на финансиски послабите студенти во оваа фаза на 
развој.

Во фокус групата од земјоделски науки се потенцира важноста од повторно враќање на 
позицијата помлад асистент „за да можат да се земат најдобрите студенти (неколку за една 
позиција понатаму) и на нив да се работи, да се праќаат на доусовршување во странство, 
бидејќи иако сме земјоделска земја, ние сме на опашката во регионот“. Ангажираност во 
наставниот процес особено беше потенцирана во фокус групата по медицински науки, каде 
беше истакнато дека со оглед на спецификата на самата наука (директен контакт на студентите 
со пациентите), како и процесот на учење кој главно се базира на практично учење, а имајќи ја 
предвид кадровската состојба (каде што има постојано заминување во пензија и непостоењето 
можност барем за проста замена), проблем претставува преоптовареноста и не се постигнува 
во предвидените часа неделна работа. 

СТУДЕНТСКА ПРАКСА
Реализацијата на праксата во рамките на студирањето, со минати законски решенија беше 

воведена како задолжителна компонента во рамките на студиските програми, но со законските 
решенија од 2018 година таа е повторно изоставена како задолжителен дел. Во однос на 
искуствата со изведување на праксата како и во однос на потребите од неа, ставовите се 
поделени во зависност од подрачјето на науката како и во зависност од единицата на која 
припаѓаат испитаниците.

Според учесниците во фокус групите од медицински и хуманистички науки праксата 
претставува интегрален дел од самите студии и нејзино дополнително регулирање со закон 
не е потребно. Но, од друга страна, во фокус групите од општествените, земјоделските, 
техничките и природните науки беше истакнато дека таа е исклучително потребна. Кај овие 
науки генералниот став е дека праксата е исклучително корисна, но доколку се изведува на 
место и во институција/компанија каде што студентите можат да научат нешто. Во таа насока 
беше дополнето дека тоа е најважната работа, затоа што на тој начин тоа што се предава 
студентите имаат можност да го применуваат и затоа е потребно вистински да се посвети 
внимание на овој елемент. За исклучителното значење на праксата беа истакнати неколку 
примери на факултетите, каде покрај задоволството на студентите од реализираната пракса, 
дел од нив имале можност и да останат на работа по завршувањето на студиите токму во 
компанијата/институцијата каде што ја извршувале. Сепак, еден дел од испитаниците истакнаа 
дека понекогаш таа се прави несоодветно, односно „проформа“, а за овој дел сметаат дека 
тоа е поради преоптовареноста со наставата. Во овој дел сметаат дека факултетите треба 
повеќе да се посветат и да обезбедат практична настава. Беа истакнати предлози дека дел 
од практичната настава на факултетите каде што има услови би требало да се реализира во 
рамките на самите единици (одредени лабораториски вежби и испитувања), а останатиот дел 
(или целосно каде што нема услови) да се реализира во рамките на компании/институции/
организации. Во овој дел беа споменати и примери на држави во кои студентите аплицираат 
за практична работа која трае 6 месеци и се смета како дел од студирањето бидејќи без неа не 
можат да дипломираат. 

Фактот дека квалитетната реализација на практичната настава за студентите е високо 
вреднувана од академискиот кадар е видлив и во податоците од анкетата. Мнозинство од 
испитаниците сметаат дека праксата (доколку реално се реализира) во целост би им помогнала 
на студентите за подобро разбирање на материјата што ја учат (75,8 %) а една петтина од 
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испитаниците (20,2 %) смета дека би им помогнала делумно. Слични се ставовите и во поглед 
на корисноста на студентската пракса за вработувањето на студентите: мнозинство од 66,7 % од 
испитаниците сметаат дека реализацијата на практичната настава во целост би им помогнала 
на студентите за полесно влегување во работниот процес, а 27,9 % сметаат дека делумно би 
им помогнала.

Врз основа на изнесеното може да се заклучи практичната настава треба да претставува 
значајна компонента за квалитетот на студирањето и затоа треба со внимание да ѝ се пристапи. 
Законот за високо образование би требало да даде основа и можност за подолга пракса (со 
можност за нејзино соодветно вреднување преку кредити), а да се остави самите факултети 
преку акредитација на студиските програми да ја регулираат и понатаму да се грижат за нејзина 
соодветна реализација. Притоа, МОН би требало да биде каналот за комуникација преку кој 
би се направиле законски измени во другите сектори кои би го олесниле процесот на пракса. 
Треба да се решат и некои законски пречки: во фокус групата од земјоделски науки ја истакнаа 
и законската пречка бидејќи дел од фирмите бараат санитарна книшка или осигурување (на 
пример, прехранбена индустрија); за медицинските факултети најголем предизвик претставува 
потребата од промена на неколку закони во однос на човековите права. 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА И ПУБЛИКУВАЊЕ 
ТРУДОВИ

Академскиот кадар квалитетот на науката во нашата држава го оценува многу ниско. 
Имено, на скала од 1 до 5, дека воопшто не е добар или дека не е добар, оценка дале 54,3 % 
од испитаниците. Притоа, неутрални се околу 30,8 % (ниту добар, ниту лош), додека позитивна 
оценка дале само 11,5 %. Истовремено, исклучително е лоша оценката за издвојување 
средства за научноистражувачката работа од страна на државата и изнесува 1,4 (средна 
вредност). Негативна оценка за несоодветноста за издвојувањата за наука од основниот буџет 
на Министерството за образование дале 87,6 % од академскиот кадар. Позитивно се изјасниле 
само 1,1 %. Поради неиздвојувањето финансиски средства за истражувања, науката со години 
не си ја остварува својата општествена цел, а тоа се истражувања во функција на развојот на 
општествените и економските сектори.   

Во оваа насока се движат и одговорите на прашањето кој им обезбедува достапност до 
литература и база на трудови на академскиот кадар. Ова е едно исклучително важно прашање 
од областа на научноистражувачката дејност. Одговорите одат од една до друга крајност, 
при што најмалку за ова целосно се обезбедуваат средства од државата (2,2 %), од страна 
на универзитетот и единицата каде што работат (6 %), а најголем дел литература и бази 
на трудови целосно си обезбедуваат самите професори (69,2 %). Изборот на „делумно ми 
обезбедува“ не ја менува сликата за оваа многу мала поддршка од страна на државата, или 
оние кои би требало да ја финансираат научноистражувачката дејност, односно Министерството 
за образование и наука.   
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Во овој домен на прашања е и поддршката за учество на конференции во странство (или 
учество на меѓународен фестивал/изложба). Прашањето се однесуваше директно на тоа дали 
академскиот кадар може сам да си плати за учество на конференции во странство. Одговорите 
се дека воопшто не можат да си платат сами (45,5 %) или дека можат да платат еднаш во 
годината (51,4 %), што би било голем издаток знаејќи ги примањата на академскиот кадар. 
Следното прашање се однесуваше на тоа дали универзитетот/факултетот/институтот плаќа 
за учество на меѓународна конференција (или учество на меѓународен фестивал/изложба). 
Доминира одговорот дека воопшто не се плаќа за ова (43 %), или дека се издвојува само за 
едно учество во текот на годината (24,4 %), но и дека се обезбедуваат само дел од средствата 
(27 %). 

Ако може да се направи мала синтеза на претходните неколку прашања, дека академскиот 
кадар го оценува квалитетот на науката многу ниско, дека се несоодветни издвојувањата 
за научноистражувачката дејност од страна на државата, дека академскиот кадар најчесто 
сам си го плаќа пристапот до литература, како и дека се мали шансите нашиот академски 
кадар редовно да учествува на меѓународни конференции и настани, тогаш не изненадува и 
одговорот дека академскиот кадар во 26,2 % случаи не објавил истражувачка студија или 
стручна книга. 
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Нешто подобар е резултатот на одговорите за тоа колку во последните 5 години имаат 
објавено научни трудови во државата (конференции, зборници, списанија), како и надвор од 
државата. Академскиот кадар, независно од условите за работа и можностите, објавувал научни 
трудови и во државата и надвор од државата. Како што самите изјавиле, 56,7 % од академскиот 
кадар во последните 5 години има објавено повеќе од 6 научни трудови во државата, а 50,1 
% од испитаниците објавиле повеќе од 6 научни трудови надвор од државата. Според она што 
ни е познато како состојба, ова е охрабрувачки податок, иако еден построг критериум во оваа 
насока (на пример цитираност на трудовите во индексирани списанија или бази на податоци) 
би покажал дека нашата научна дејност има уште голем простор за освојување и приближување 
до светските научни стандарди. Особено товарот ќе падне на новите генерации, кои работат во 
сè понеизвесни и полоши услови. Во домашната „продукција“ повеќе од просечно објавувале 
во медицинските, општествените и хуманистичките науки. Објавувањето надвор од државата е 
покарактеристично за техничко-технолошките науки, медицинските и природно-математичките 
науки. 

Од прикажаниете податоци може да се види дека во одредени науки наставно-научниот 
и соработнички кадар повеќе е насочен кон пишување монографии и стручни книги, а во 
одредени науки кон објавување научни трудови. 

ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНАТА ДЕЈНОСТ
Еден од најважните аспекти на научноистражувачката дејност или истражувачката работа 

воопшто е финансирањето. Имено, поставивме три посебни прашања за тоа на колку проекти 
во последните 3 години учествувале испитаниците: научноистражувачки, апликативни 
и уметнички проекти. Изборот беше помеѓу „1-2 проекти“, „3 и повеќе“, како и „ниту еден“ 
проект. Прашањата се однесуваа на проекти финансирани од државата, од универзитетот, 
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факултетот/институтот, приватниот сектор, невладиниот сектор, меѓународните организации, 
како и европските проекти. Во табелата што следува се дадени општите фреквенции за веќе 
набројаните можности за одговори. Поразителен е податокот дека 77,9 % од академскиот 
кадар од уметничките дејности во последните 5 години не реализирале уметнички проект. 

Како што се гледа од табелата, во последните три години доминира одговорот „ниту еден“ 
проект (научен, апликативен или уметнички). Кај изборот на 3 и повеќе проекти, очигледно не 
постои материјал за анализа, резултатите се движат во најниската процентна скала, додека нешто 
малку има кај финансирањето на „еден или два проекта“. И тука над просекот се истакнуваат 
европските проекти, универзитетот и факултетите/институтите, како и само кај апликативните 
проекти преку невладиниот сектор. Состојбата е повеќе од катастрофална од секој аспект. Но, 
исклучително лоша е кај уметничката дејност, каде резултатите се речиси на дното, односно 
никој ништо не финансира. Учеството на „3 или повеќе проекти“ (научни или апликативни) е, 
исто така, неостварен сон за академскиот кадар. Се наметнува заклучокот дека академскиот 
кадар и нема истражувања или материјал што да објавува, особено во гореспоменатите научни 
монографии или стручни книги. За квалитет на научните трудови без докази или поткрепени 
од научни истражувања не може да стане ниту збор. Ова е сликата за науката кај нас. Речиси и 
да ја нема, сè е оставено на ентузијазмот на академскиот кадар или на оние кадри кои можат 
да стигнат до некакви научни или апликативни сознанија без големи финансии. Државата, 
универзитетите, факултетите и приватниот сектор најчесто не финансираат сериозни проекти. 

Во контекст на научноистражувачката работа, која е нераскинлив дел од академската 
професија, се истакна дека нејзе не ѝ се обрнува доволно внимание, за што учесниците во 
фокус групите истакнаа дека за тоа е единствено виновна државата, односно Министерството 
за образование и наука кое веќе долги години не издвојува средства за оваа дејност. Овој 
недостаток потоа се рефлектира на сите останати процеси. Така, овој проблем се јавува кај сите 
науки, со тоа што е повеќе потенциран кај науките за кои се потребни дополнителни услови 
(лаборатории, простории, земјоделски површини) како природно-математичките, земјоделските 
и медицинските науки. 

Од страна на учесниците во фокус групата на природни науки, во однос на финансирање 
на науката беше спомената и улогата која, во овој дел, би можела да ја има и стопанството. 
„Стопанството треба да биде многу повеќе вклучено, бидејќи голем дел од анализите наместо 
да бидат платени странци можат да ги реализираат нашите кадри. Пристапот е непрактичен 
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и неапликативен, мора да има некој ќар од истражувањата“. Во контекст на изнесеното беше 
истакнато дека треба да се размислува како да се мотивира стопанството да соработува со 
домашната наука (можеби формирање фондации од стопанството и реализација на конкретни 
проекти за потребите на стопанството).

Во однос на обезбедените услови за работа и критериумите кои се воспоставени со Законот 
за високо образование и правилниците на ниво на универзитетите за избор во повисоки 
звања, ставот на испитаниците е дека тие можат да се остварат, односно дека критериумите 
се постигнуваат, но релаксирањето на ЗВО во однос на изборите во звање се во согласност со 
„поддршката“ што ја дава државата. Според претходната регулатива се истакна дека се бараа 
поинакви трудови што мора да бидат поткрепени со истражувања кои државата и факултетите 
не ги финансираат, па токму поради оваа причина со новиот Закон се спуштени критериумите. 
Притоа, како дополнување беше истакнато дека кога се заоструваат критериумите неопходно 
е да се обезбедат првенствено услови за нивна реализација. „Критериумите се направени за 
секој да ги достигне, но не се бара многу бидејќи не се вложува ништо“, или, „Останува на 
самите професори да се доусовршуваат.“

Во истиот контекст, од фокус групата хуманистички науки, беше истакнато дека критериумите 
не се соодветни, односно се премногу квантитативни и не ги опфаќаат спецификите, со 
што многу често најважните достигнувања за конкретна област не се вреднуваат соодветно 
или воопшто не се предвидени во правилниците. За дел од испитаниците критериумите се 
формални, односно беше истакнато дека некој може да е врвен научник а да не е способен 
да напише добра книга. „Со преводите се преведоа најдобрите книги, ние колку да се трудиме 
нема да напишеме подобра книга. Но, условите се несоодветни за да се бара повеќе.“ Поддршка 
во делот на објавување трудови несомнено треба да постои, бидејќи за одредени науки овој 
процес чини многу, со што кадарот е изложен на дополнителни трошоци особено кога станува 
збор за објавување трудовите во поквалитетни списанија. Во контекст на тоа што се бара 
како постигнувања и тоа што се нуди како можности и услови, генералниот став е дека 
се обезбедува само просечност, а за поголеми успеси и постигнувања, како и за поголема 
мотивираност и посветеност потребни се многу поголеми вложувања и посветеност од 
страна на државата.

Во контекст на активностите кои се вреднуваат, според одговорите на испитаниците во 
анкетата, 32,6 % се изјасниле дека немаат остварено студиски престој на некој од странските 
универзитети (обука, истражување). Сепак, 67,4 % имаат остварено престој и тоа 38,8 % во 
траење до еден месец, 15,5 % во траење од еден до шест месеци, и 13,1 % повеќе од шест месеци. 
Охрабрува податокот дека 75,4 % од академскиот кадар има учествувано во заеднички 
проект со колеги од други држави, додека близу една четвртина од колегите немаат остварено 
ваква соработка (24,6 %). Истовремено, 41,6 % од академскиот кадар се изјаснил дека нивниот 
факултет не ги насочува законски предвидените средства во научноистражувачката 
дејност. Главно, колегите се изјаснуваат дека 25,7 % од овие со закон пропишани средства се 
користат за објавување на трудови и учество на конференции, додека само 7,5 % се издвојуваат 
за научноистражувачки проекти. Добиен е резултат дека е незадоволително и учеството на 
студентите во научноистражувачките проекти, односно само 15,3 %. Ако се анализираат 
само оние испитаници кои одговориле на прашањето за вклученост на студентите во научните 
проекти, од 126 валидни одговори, во нешто над 50 % од нив студентите биле вклучени во 
научни истражувања спроведувани од академскиот кадар. 
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ВРЕДНУВАЊЕ НА НАСТАВНО-НАУЧНИОТ И 
СОРАБОТНИЧКИ КАДАРОТ

Академскиот кадар е силно незадоволен од својата социоекономска ситуација и, особено, 
од издвојувањата за плата од страна на државата. На скала од 1 до 5, просечната оцена на 
задоволство од издвојувањата на државата за платата е изразито ниска 1,9; додека просечната 
оцена за квалитетот на животот со оглед на издатоците за плата е само 2,4. Академскиот кадар 
на ДУТ е најзадоволен од државните издвојувања за платата (просечна оценка од 2,3), додека 
кадрите на УКЛО и УКИМ (средни оценки од 1,7 и 1,8 соодветно) се најмалку задоволни. Кадарот 
на ДУТ, исто така, највисоко ја оценува можноста за квалитетен живот согласно висината на 
платата (просечна оценка од 2,6).

Мнозинство од испитаниците имаат просечни нето-примања во висина од 30.001 до 
45.000 денари (58,5 %). Мнозинство од испитаниците на УЈИЕ изјавиле дека имаат нето-
примања во висина од 45.001 до 60.000 денари (52,9 %), додека мнозинство од испитаниците 
на универзитетите УКЛО и УКИМ (59,8 % и 82,7 % соодветно) имаат примања во висина од 
30.001 до 45.000 денари. Над 60.000 денари имаат плата 9 % од редовните професори, а дури 
59 % од најмладиот кадар има плата од 20.000 до 30.000 денари.
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Како еден од главните фактори за мотивацијата на работното место, вреднувањето е 
исклучително значајно и од тие причини се разгледува во насока на подобрување на квалитетот 
на наставата. Од спроведените фокус групи, генералниот заклучок е дека кадарот вклучен 
во високото образование воопшто не е соодветно вреднуван. Од страна на професорите 
беше истакнато дека воопшто не се задоволни во овој дел, особено имајќи го предвид нивото 
на квалификации кои се потребни за да се стане професор (образованието, подготовката и 
вложувањата кои ги прават наставниците), како и нивната стручност. „Никако не сме вреднувани, 
чисто прашање на ентузијазам, лудило, да се запраша човек дали воопшто има некаква смисла 
воопшто целиот ангажман“. Во дискусијата за ова прашање не изостана моментот на споредба со 
другите сектори во државата, што за испитаниците е целосно несоодветно како и истакнување 
на исклучителното лоша положба во која се наоѓаат најмладите (асистент има пониска плата од 
просечната во државата). Еве дел од изјавите кои беа регистрирани во фокус групите:

•	 „Јавен обвинител, прво вработување, има повисока плата, што е недозволиво“;
•	 „Редовен професор е на ранг со раководител на одделение во министерствата, што е целосно 

несоодветно и потценувачки“;
•	 „Доцентската плата е на ниво на просечна плата, што е срамно. За младите е најстрашно, 

не можат да останат тука со тие пари ниту да направат фамилија. Додека во сите сектори 
се зголемуваше, како и минималната плата, само во високото образование платите се исти. 
Покрај сите вложувања кои наставниот кадар ги прави, платите се срамни“; 

•	 „Имаме најниски плати во Европа, сите знаат дека високото образование е важно, но само кај 
нас е ваков односот. Финансиските проблеми на државата, професорите имаат впечаток дека 
само тие ги чувствуваат, бидејќи во сите сектори се качени со платите“;

•	 „Со цел кадарот да биде мотивиран, средствата треба да бидат сериозно зголемени и би 
требало да бидат најмалку како најниската плата за соодветното звање во регионот.“ 
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА, ПРЕПОРАКИ И ОЧЕКУВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ

Гледано од аспект на подобрување на квалитетот на наставата, согласно добиените резултати 
од сите делови на истражувањето, како и според дискусиите за време на фокус групите, може 
да истакнеме повеќе предлози насочени кон МОН и универзитетите/единиците:  

ЗА МОН

1. Заклучок: Непостоењето на континуирано финансирање на нови работни места и 
згаснувањето на постојните со заминувањето во пензија, влијае врз преоптовареноста на 
постојниот кадар, преземање предмети од несоодветен кадар и немање можност да се 
пренесат знаењата на младите генерации. Сево ова влијае негативно на квалитетот на 
наставата.
Предлог: Со заминувањето во пензија на професорскиот кадар, МОН да продолжи да ги 
финансира местата, односно тие да не згаснуваат.
Резултат: Задржување на нивото на квалитет во високото образование и науката.

2. Заклучок: Според политиките на МОН, подолг временски период се издвојуваат големи 
буџети за стипендирање во странство на сите три циклуси на студии, а притоа воопшто 
не се стипендира домашното образование. Како резултат на оваа политика голем 
број млади луѓе си заминуваат, а државата ја губи прогресивната сила која треба да 
го движи општеството. Притоа, нашите млади луѓе кои остануваат и се вработуваат на 
универзитетите не добиваат финансиска поддршка. Ова несоодветно вложување од 
страна на МОН во младиот потенцијал само надвор од границите се претпоставува дека 
во голем дел влијае на квалитетот во високото образование и науката.
Предлог 1: Воведување на стипендии за втор и трет циклус на студии за талентираните 
студенти во сите области.
Предлог 2: Обезбедување на целосни стипендии за младиот научноистражувачки 
кадар вработен на универзитетите.
Резултат 1: Задржување на најдобрите студенти во државата и на универзитетите.
Резултат 2: Вложување во домашното образование.
Резултат 3: Зголемување на конкуренцијата за вработување на универзитетите.
Резултат 4: Подобрување на квалитетот на високото образование и науката.

3. Заклучок: Условите за работа, според податоците од анкетниот прашалник како и од 
реализираните фокус групи, се означени како несоодветни/недоволни. Покрај основните 
услови за работа, во голем дел недостасува и специфичната опрема за изведување 
на наставата. Во недостаток на услови и опрема за работа, се доведува во прашање 
реализацијата на наставните програми.
Предлог: Обезбедување на основните услови и специфичната опрема за реализација 
на наставата.
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Резултат: Реализација на наставните програми во целост и зголемување на квалитетот 
на наставата.

4. Заклучок: Со цел постигнување на законски определените норми (број на часови), 
еден дел од наставно-научниот кадар креира нови предмети за да го исполни законски 
предвидениот минимум, со што се создаваат програми по мерка на наставниците 
а не врз основа на реалните потреби. Ваквата состојба дополнително се влошува со 
заминувањето во пензија и преземањето на овие предмети од моменталните вработени.
Предлог: Изнаоѓање поинакво решение за утврдување на исполнувањето на условите 
за плата.
Резултат: Креирање на наставни програми врз основа на светските текови и реалните 
потреби на пазарот и општеството.

5. Заклучок: Податоците од споредбата на различните сегменти од образовниот процес, 
пред и во услови на пандемија, покажуваат значителен пад во речиси сите аспекти кои 
се мерени.
Препорака 1: Преземање на сите расположливи мерки за враќање на состојбите кои 
значат реализирање на настава со физичко присуство.
Препорака 2: Доколку одредени факултети би сакале да продолжат од практични причини 
да работат онлајн, да се одреди минимум одржување настава со физичко присуство 
(50-60 %).
Препорака 3: Преземање мерки за подигнување на квалитетот на онлајн наставата со 
цел намалување на јазот меѓу квалитетот пред и по пандемијата. 
Резултат: Задржување на нивото на квалитет на наставата пред пандемијата.

6. Заклучок: Академскиот кадар го оценува квалитетот на науката многу ниско, односно 
издвојувањата за научноистражувачката дејност од страна на државата се сметаат за 
несоодветни, пристапот до литература во најголем дел е на товар на кадарот, исто како 
што се во најголем дел и трошоците за учество на конференции. Имајќи предвид дека 
научноистражувачката работа е нераскинлив дел од академската професија, се истакна 
дека нејзе не ѝ се обрнува доволно внимание, за што учесниците во фокус групите 
истакнаа дека единствено виновна е државата, односно МОН кое веќе долги години не 
издвојува средства за оваа дејност.
Препорака 1: Задолжително финансирање на научноистражувачката работа од страна 
на МОН и Владата по неколку линии.
Препорака 2: Основање фонд за финансирање на научноистражувачката работа од 
страна на стопанството.
Резултат 1: Подигнување на квалитетот на научноистражувачката дејност во државата и 
обезбедување основа за конкурентност со останатите земји.  
Резултат 2: Поставување на основата за развој на општеството.
Резултат 3: Креирање политики врз основа на сознанија.
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Резултат 4: Постојано надоградување на предметните содржини и подигнување на 
квалитетот на наставата.

7. Заклучок: Кадарот во високото образование воопшто не е задоволен од издвојувањата 
за нивните плати од страна на државата и сметаат дека постои голема неправда во 
овој дел (гледано во однос на останатите сектори). Имајќи предвид дека платата е 
клучен мотиватор во работниот процес, соодветното вреднување на наставно-научниот и 
соработничкиот кадар претставува предуслов за квалитетна настава и наука. 
Препорака: Зголемувањата на издвојувањата од буџетот на државата и зголемување 
на платите за вработените во високото образование (што за почеток би значело 
изедначување на платите со соодветните позиции во државите од регионот).
Резултат: Вреднување на кадарот соодветно во однос на степенот на образование, 
компетенциите и вложувањата со останатите позиции и сектори во општеството, како 
и во однос на состојбите во регионот. Ваквите промени би влијаеле позитивно како и 
во однос на постојниот кадар, така и во однос на привлекувањето и задржувањето на 
најдобрите студентите на факултетите/институтите. 

ЗА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ/ЕДИНИЦИТЕ

8. Заклучок: Врз основа на стекнатите позиции, но и на воспоставената пракса на 
распределба на предметите (и темите во самите предмети), многу често на младиот 
кадар (доцентите) не им се остава соодветен простор за докажување и автономно 
организирање на наставата.

Препорака: Обезбедување автономија на секој наставник.
Резултат: Поголема одговорност на секој наставник за доделените предмети, што би 
значело и зголемување на квалитетот на наставата.

9. Заклучок: Евалуацијата од страна на студентите и покрај тоа што еден дел од единиците 
ја сфаќаат сериозно, поголемиот дел ја реализираат „проформа“, со што улогата која би 
требало да ја имаат студентите целосно се губи.
Препорака: Сериозен третман на самоевалуацијата од страна на универзитетите/
единиците, регулирање на основниот дел од овој процес од страна на универзитетите 
и давање слобода на единиците за негова реализација во согласност со нивните 
специфики.
Резултат: Вклучување на студентите во процесот на креирање подобри наставни програми.

ЗА МОН И УНИВЕРЗИТЕТИТЕ/ЕДИНИЦИТЕ

10. Заклучок: Оптовареноста на кадарот беше истакната како во делот на работните 
обврски кои паралелно се одвиваат во наставата, науката, апликативната и издавачката 
дејност, така и во однос на политиките на распределба на работните задачи. Овој процес 
како проблем повеќе беше истакнат од страна на помладиот кадар (асистенти, доценти).
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Препорака за универзитетите/единиците: Преземање мерки во насока на рамномерна 
распределба на работните активности.
Препорака за МОН: Соодветно регулирање на максимумот активности предвидени 
за асистентите и земање предвид на нивната обврска паралелно да истражуваат и да 
студираат.
Резултат: Зголемување на продуктивноста и задоволството од работата што влијае 
позитивно на квалитетот на процесот.

11. Заклучок: И покрај тоа што за одредени програми практичната настава претставува 
интегрален дел од студиите, значителен дел од факултетите не предвидуваат пракса 
(бидејќи таа во моментов не е задолжителна). За ова прашање доминира ставот дека 
практичната настава е корисна и за наставниот процес, но и за можноста за вработување 
по дипломирањето.

Препорака за МОН: Оставање простор во ЗВО за пракса која ќе се регулира со ЕКТС.
Препорака за универзитетите/единиците: Обрнување на соодветно внимание на 
праксата, нејзино организирање, посредување и следење.
Резултат: Збогатување на студиите со практични знаења и вештини и поврзување на 
универзитетите со реалниот сектор.

КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
И НАУКАТА И УСЛОВИ ЗА ПОВИСОКИ СТАНДАРДИ

ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Во текот на 2021 година се спроведе истражувачки проект насловен како „Квалитетот на 
наставата во високото образование“, реализиран од голем тим од Независниот академски 
синдикат (НАкС) во соработка со Фондацијата Отворено општество − Македонија. Беа спроведени 
повеќе аналитички и истражувачки активности како анкета, фокус групи и компаративно 
истражување. Темите ги опфаќаат сите поважни аспекти на високото образование и научната 
дејност. Од академскиот кадар беа анкетирани 400 професори и асистенти од факултетите 
и 51 професор од научните институти и јавните научни установи од четири државни и еден 
приватен универзитет.  

Според професорите, едно од најважните прашања на кое треба континуирано да му се обрне 
најголемо внимание е младиот наставен и научен кадар: нивното вработување, усовршување, 
напредување, финансирање на нивните истражувања, поддршка за публикување, како и нивна 
промоција во значаен и вреден дел од нашата општествена стварност. 

Во анкетата, академскиот кадар главно го потенцираше релативно нискиот квалитет на 
наставата, и во целина и низ различни компоненти. Притоа, евалуацијата е уште пониска за 
наставата во време на пандемијата отколку во услови на класичното спроведување на наставата 
(пред пандемијата). 

Според одговорите, академскиот кадар доста време посветува на научноистражувачката 
работа и пишување академски трудови, како и за настава (предавања, вежби и консултации), а 
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најмалку на административна работа. Мнозинство од професорите и асистентите кои предаваат 
на студии од прв циклус работат со групи до 30 студенти по еден предмет, а една третина од 
нив најчесто работи и со поголеми групи составени од 31 до 100 студенти. 

Професорите и асистентите го оценуваат квалитетот на науката во државата многу ниско.  
Академскиот кадар во 26,2 % случаи не објавил истражувачка студија или стручна книга, 
додека нешто подобар е резултатот за тоа колку имаат објавено научни трудови во државата и 
странство во последните 5 години. Во однос на достапноста до литература најмалку издвојувања 
се бележат кај државата, потоа од страна на универзитетот и единицата, од што произлегува 
дека најголем дел од потребната литература и бази на трудови целосно си обезбедуваат самите 
професори (69,2 %). 

Како што се покажа од истражувањето, состојбата со финансирањето на проектите (научен, 
апликативен или уметнички) од страна на државата и приватниот сектор останува лоша и 
понатаму. Поразителен е податокот дека 77,9 % од академскиот кадар од уметничките дејности 
во последните 5 години не реализирале уметнички проект. Состојбата е исклучително лоша кај 
уметничката дејност, каде резултатите се речиси на дното, односно никој ништо не финансира. 

Во контекст на тоа што се бара како постигнувања и тоа што се нуди како можности и услови, 
генералниот став е дека се обезбедува само просечност, а за поголеми успеси и постигнувања, 
како и за поголема мотивираност и посветеност потребни се многу поголеми вложувања и 
посветеност од страна на државата. 

Истовремено, мнозинството од академскиот кадар е силно незадоволно од својата 
социоекономска состојба и, особено, од издвојувањата од страна на државата за плата. Исто 
така, од спроведените фокус групи општиот заклучок е дека кадарот кој е вклучен во високото 
образование воопшто не е соодветно вреднуван.

Гледано од аспект на подобрување на квалитетот на наставата, согласно добиените резултати 
од сите истражувачки активности, издвојуваме неколку заклучоци и конкретни предлози:

1. Заклучок: Непостоењето на континуирано финансирање на нови работни места и 
згаснувањето на постојните со заминувањето во пензија, влијае врз преоптовареноста 
на постојниот кадар и немање можност да се пренесат знаењата врз младите генерации. 
Предлог: Со заминувањето во пензија на професорскиот кадар, МОН да продолжи да ги 
финансира местата, односно тие да не згаснуваат.

2. Заклучок: Во МОН подолг временски период се издвојуваат големи буџети за 
стипендирање во странство на сите три циклуси на студии, а притоа воопшто не се 
стипендира домашното образование. Како резултат на оваа политика, си заминуваат 
голем број млади луѓе. 
Предлог 1: Воведување на стипендии за втор и трет циклус на студии за талентираните 
студенти во сите области.
Предлог 2: Обезбедување целосни стипендии за младиот научноистражувачки кадар 
вработен на универзитетите.

3. Заклучок: Условите за работа, според податоците од анкетниот прашалник како и 
реализираните фокус групи, се означени како несоодветни/недоволни. Покрај основните 
услови за работа, во голем дел недостасува и специфичната опрема за наставата. 
Предлог: Обезбедување на основните услови и специфичната опрема за наставата.
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4. Заклучок: Податоците од споредбата на различните сегменти од образовниот процес, 
пред и во услови на пандемија, покажуваат значителен пад во речиси сите аспекти.
Препорака 1: Преземање на сите расположливи мерки за враќање на состојбите кои 
значат реализирање на настава со физичко присуство.
Препорака 2: Доколку одредени факултети би сакале да продолжат да работат онлајн од 
практични причини, да се одреди минимум настава со физичко присуство (50-60 %).

5. Заклучок: Академскиот кадар го оценува многу ниско квалитетот на науката, односно 
издвојувањата за наука од страна на државата се сметаат за несоодветни, а пристапот 
до литература и учеството на конференциите во најголем дел се на товар на академскиот 
кадар. 
Препорака 1: Задолжително финансирање на научноистражувачката работа од страна 
на МОН и Владата по неколку линии.
Препорака 2: Основање фонд за финансирање на научноистражувачката работа од 
страна на стопанството.

6. Заклучок: Кадарот во високото образование воопшто не е задоволен од издвојувањата 
за нивните плати од страна на државата и смета дека постои голема неправда во овој 
дел (гледано во однос на останатите сектори). Соодветното вреднување на наставно-
научниот и соработнички кадар претставува предуслов за квалитетна настава и наука. 
Препорака: Зголемувања на издвојувањата од буџетот на државата и зголемување 
на платите за вработените во високото образование (што би значело за почеток 
изедначување на платите со соодветните позиции во државите од регионот).
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CILËSIA E MËSIMDHËNIES NË ARSIMIN E LARTË DHE 
SHKENCËN DHE KUSHTET PËR STANDARDE MË TË LARTA

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Gjatë vitit 2021 u realizua projekti hulumtues i titulluar “Cilësia e mësimdhënies në arsimin e lartë” 

nga një ekip i madh nga Sindikata e Pavarur Akademike (SPAk) në bashkëpunim me Fondacionin 
Shoqëria e Hapur – Maqedoni. Janë kryer disa aktivitete analitike dhe hulumtuese si anketa, fokus 
grupe dhe hulumtime krahasuese. Temat mbulojnë të gjitha aspektet e rëndësishme të arsimit 
të lartë dhe veprimtarisë shkencore. Nga stafi akademik ishin të anketuar 400 profesorë dhe 
asistentë nga fakultetet si dhe 51 profesorë nga institutet shkencore dhe institucionet shkencore 
publike nga 4 universitete shtetërore dhe një universitet privat. 

Sipas profesorëve, një nga çështjet më të rëndësishme që duhet t’i kushtohet më shumë 
vëmendje në vazhdimësi janë kuadrot e reja mësimore dhe shkencore: punësimi i tyre, trajnimi, 
avancimi, financimi i hulumtimeve të tyre, mbështetje për botime, si dhe promovimi i tyre si një 
pjesë e rëndësishme dhe e vlefshme e realitetit tonë shoqëror.

Në anketë, stafi akademik kryesisht theksoi cilësinë relativisht të ulët të mësimdhënies si në 
përgjithësi ashtu edhe përmes komponentëve të ndryshme. Sipas kësaj, vlerësimi është edhe më i 
ulët për mësimdhënien në kohën e pandemisë sesa në kushtet e zbatimit klasik të mësimit (para 
pandemisë).

Sipas përgjigjeve, stafi akademik shpenzon shumë kohë në punë hulumtuese-shkencore dhe 
në shkrimin e punimeve akademike, si dhe në mësimdhënie (ligjërata, ushtrime dhe konsultime) 
ndërsa më së paku në punë administrative. Shumica e profesorëve dhe asistentëve që japin mësim 
në ciklin e parë punojnë me grupe deri në 30 studentë për një lëndë, kurse një e treta zakonisht 
punojnë me grupe më të mëdha, prej 31-100 studentësh.

Profesorët dhe asistentët e vlerësojnë si shumë të ulët cilësinë e shkencës në vend. Stafi 
akademik në 26,2% të rasteve nuk ka botuar një studim hulumtues apo libër profesional, ndërkohë 
që rezultati është pak më i mirë për atë se sa punime shkencore kanë botuar në 5 vitet e fundit 
brenda dhe jashtë vendit. Për sa i përket aksesit në literaturë, më së paku alokime dedikohen nga 
shteti, pasuar nga universiteti dhe njësia, çka tregon se shumica e literaturës dhe bazave të të 
dhënave sigurohen plotësisht nga vetë profesorët (69,2%). 

Siç tregoi edhe hulumtimi, situata me financimin e projekteve (shkencore, aplikative apo artistike) 
nga shteti dhe sektori privat mbetet edhe më tej e dobët. Fakti që 77,9% e stafit akademik nga 
fushat e arteve në 5 vitet e fundit nuk kanë realizuar një projekt artistik është dëshpërues. Situata 
është jashtëzakonisht e keqe në veprimtarinë artistike, ku rezultatet janë pothuajse zero, pra 
askush nuk financon asgjë. 

Në kontekstin e asaj se çfarë kërkohet si arritje dhe asaj që ofrohet si mundësi dhe kushte, 
qëndrimi i përgjithshëm është se sigurohet vetëm mesatarja, ndërsa për suksese dhe arritje më të 
mëdha, si dhe për motivim dhe angazhim më të madh, nevojiten investime dhe përkushtim shumë 
më i madh nga ana e shtetit. 

Në të njëjtën kohë, shumica e stafit akademik është shumë e pakënaqur me gjendjen e tyre 
socio-ekonomike dhe, në veçanti, me ndarjen për paga nga shteti. Gjithashtu, nga fokus grupet e 
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realizuara, konkluzioni i përgjithshëm është se stafi i përfshirë në arsimin e lartë nuk vlerësohet 
aspak siç duhet. 

Nga aspekti i përmirësimit të cilësisë së mësimdhënies, në përputhje me rezultatet e marra nga 
të gjitha aktivitetet hulumtuese, veçojmë disa konkluzione dhe rekomandime konkrete:

1. Konkluzioni: Mungesa e financimit të vazhdueshëm për vende të reja të punës dhe mbyllja 
e atyre ekzistuese me pensionimin e kuadrove ekzistuese, ndikon në mbingarkesën e stafit 
ekzistues dhe në pamundësinë për transferimin e njohurive te brezat e rinj.
Rekomandimi: Me daljen në pension të stafit pedagogjik, MASH të vazhdojë financimin e 
vendeve të punës, pra ato të mos zhduken.

2. Konkluzioni: MASH për një periudhë të gjatë kohore ka ndarë buxhete të mëdha për bursa 
jashtë vendit për të tri ciklet e studimeve, ndërkohë që për arsimin vendas nuk ofron fare 
bursa. Si rezultat i kësaj politike një numër i madh i të rinjve po largohen.
Rekomandimi 1: Dhënia e bursave për ciklin e dytë dhe të tretë të studimeve për studentë të 
talentuar nga të gjitha fushat.
Rekomandimi 2: Sigurimi i bursave të plota për stafin e ri hulumtues-shkencor  të punësuar 
në universitete.

3. Konkluzioni: Kushtet për punë sipas të dhënave nga pyetësori i anketës si dhe fokus grupet 
e realizuara janë vlerësuara si të papërshtatshme/të pamjaftueshme. Përveç kushteve 
elementare të punës, në masë të madhe mungojnë edhe pajisjet specifike për mësimdhënie.
Rekomandimi: Sigurimi i kushteve bazë dhe pajisjeve specifike për mësimdhënie.

4. Konkluzioni: Të dhënat nga krahasimi i segmenteve të ndryshme të procesit arsimor, para 
dhe në kushte të pandemisë, tregojnë një rënie të ndjeshme pothuajse në të gjitha aspektet.
Rekomandimi 1: Të merren të gjitha masat në dispozicion për t›u kthyer në kushtet që 
nënkuptojnë realizimin e mësimdhënies me prezencë fizike.
Rekomandimi 2: Nëse fakultete të caktuara dëshirojnë të vazhdojnë punën onlajn për arsye 
praktike, të caktojnë një kuotë minimale për mësimdhënie me prezencë fizike (50-60%).

5. Konkluzioni: Cilësia e shkencës nga stafi akademik vlerësohet si shumë e ulët, gjegjësisht 
alokimet për shkencë nga shteti konsiderohen të papërshtatshme, ndërsa qasja në literaturë 
dhe konferenca kryesisht bie mbi supet e stafit akademik.
Rekomandimi 1: Financimi i detyrueshëm i punës hulumtuese-shkencore nga MASH dhe 
Qeveria në disa drejtime.
Rekomandimi 2: Krijimi i një fondi për financimin e punës hulumtuese-shkencore nga ana 
e ekonomisë vendore.

6. Konkluzioni: Kuadrot në arsimin e lartë nuk janë aspak të kënaqur me ndarjet për pagat 
e tyre nga shteti dhe besojnë se ka një padrejtësi të madhe në këtë fushë (në raport me 
sektorët e tjerë). Vlerësimi adekuat i stafit mësimor-shkencor dhe bashkëpunëtorët është 
parakusht për mësimdhënie dhe shkencë cilësore.
Rekomandim: Rritja e alokimeve nga buxheti i shtetit dhe rritja e pagave për punonjësit 
në arsimin e lartë (që do të nënkuptonte për fillim barazimin me pagat përkatëse nga vendet 
e rajonit).
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QUALITY OF TEACHING AND SCIENCE IN HIGHER EDUCA-
TION AND CONDITIONS FOR HIGHER STANDARDS

EXECUTIVE SUMMARY
During 2021 a project titled “Quality of Teaching in Higher Education” was realized by a large team 

involving members of the Independent Trade Union of Academic Workers (NAkS) in cooperation 
with The Foundation Open Society – Macedonia. Various research activities such as surveys, focus 
groups, and comparative data analyses were implemented. The topics address all the major aspects 
of higher education and science. Four hundred professors, teaching assistants and 51 professors 
form the Research institutes and Public scientific institutions from four state and one private 
university participated in the research.

According to the professors, one of the most important questions which required greatest 
attention is the junior teaching and research staff: their employment, their professional development, 
financing of their research projects, support for publishing their work, as well as their promotion 
into important segments of our society. 

In the survey, the academic staff emphasized mainly the low quality of teaching as a whole and 
its various specific components. Moreover, the assessment of the teaching quality is even lower 
during the COVID-19 pandemic compared to the pre-pandemic conditions when the teaching was 
performed using the traditional (face-to-face) manner. Based on the survey responses, the academic 
staff/faculty spend a significant time on research-related work and writing research articles, as 
well as on teaching (classes and office hours), while they spend little time on administrative duties. 
The majority of the professors and teaching assistants who teach at undergraduate levels, work 
with groups of 30 students per course, while about 1/3 of them work with larger groups consisting 
of 31-100 students.

Professors and teaching assistants have assessed the quality of science in the country as very 
low. In the reported cases (26.2%) the academic staff have never published a research study 
or a book, while the results are slightly better in regard to the number of professors who have 
published research articles in the country and abroad in the past five years. As for the access to 
professional literature, the funding from the country is the lowest, followed by the universities and 
the institution within the university, which results into the conclusions that the largest portions of 
the needed literature and research databases are obtained by the professors themselves (69.2%). 

As the results showed, the conditions of financing projects (scientific, application and art 
projects) both by the state and the private sector remain poor. What is devastating is the fact that 
77.9% of the academic staff from the art disciplines have not realized a single project in the past 
five years. The circumstances are extremely bad with the art disciplines, where the results are at 
the bottom, meaning no institution finances anything from that sector.

In regard to what is required as achievements and what is offered as possibilities and conditions, 
the general attitude is that only the average has been obtained, while for better achievements and 
success, as well as for a greater motivation and devotion, much higher investments and dedication 
are required from the country.

 Simultaneously, the majority of the faculty express high levels of discontent because of 
their socio-economic situation and particularly from the monthly salaries provides by the state. 
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Furthermore, from the responses given by the focus groups involved in this research, it can be 
concluded that the academic staff involved in the higher education is not properly respected and 
valued.    

If observed from the perspective of improvements in the quality of teaching, in accordance 
with the results of all research activities, we would like to point out the following conclusions and 
provide concrete recommendations:

1. Conclusion: The non-existence of continued financing of new job positions and the cutting 
off the positions after the professors’ retirements affect the work overload of the permanent 
staff and all this leads to inability to provide knowledge transfer to younger generations. 
Recommendation: After a professor retires, the Ministry of Education and Science should 
continue financing the existent job positions, i.e. they should not become obsolete.

2. Conclusion: The Ministry of Education and Science, for a longer period, has been providing high 
scholarships for supporting studying of Macedonian students abroad at all three educational 
levels; however, it does not provide any finances for the local education. As a result of this 
policy, a significant number of young people leave the country.  
Recommendation 1: Implementation of scholarships for the second and third cycles of studies 
(Master and PhD levels) for all the domestic talented students in all areas of study.
Recommendation 2: Obtaining full scholarships for the young research staff employed at the 
universities.

3. Conclusion: Work conditions according to the survey responses and the responses from the 
focus groups are described as inappropriate/insufficient.  Apart from the basic work conditions, 
generally what is lacking is specific equipment necessary for teaching and learning.
Recommendation: Providing basic conditions and specific teaching equipment.

4. Conclusion: The data compared to the different segments of the educational process, before 
or after the COVID-19 pandemic, show a significant decline in almost all aspects. 
Recommendation 1: Using all affordable and possible measures for returning to face-to-face 
teaching.  
Recommendation 2: If some of the institutions or departments want to continue working 
online due to practical reasons, then the limits/maximum number of attendees for face-to-
face teaching should be established (50-60%).

5. Conclusion: The quality of science has been assessed very low by the academic staff, i.e., the 
budget allocated for science and research by the state is considered inappropriate, while the 
access to literature and conferences is mainly covered by the professors themselves. 
Recommendation 1: Compulsory financing of the scientific work by the Ministry of Education 
and Science and the Government in various ways.
Recommendation 2: Creation of a fund specifically used for financing the research work by 
the business sector. 
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6. Conclusion: The staff employed in the higher education is not satisfied with the funds for their 
salaries allocated from the state, and they think that there is a great injustice in this aspect 
(compared to other sectors). Appropriate evaluation of the teaching and scientific staff and 
all collaborators is a precondition for high-quality teaching and science. Recommendation: 
Increasing the budget allocated by the state for the monthly salaries of the employees in 
higher education institutions (this would mean leveling of the salaries with the similar job 
positions and careers in the countries form the neighboring region). 
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