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ВОВЕДЕН ЗБОР: НАЈНОВ РАЗВОЈ
Влијанието на високото образование и специфично на универзитетите врз пошироката 

заедница, приватниот сектор и законотворците, е тема која сè почесто се спомнува во последните 
дваесетина години.

Според поголем број истражувања дури и самото историско постоење на универзитетите во 
одредени држави/заедници подразбира побрз развој, како и многу посилно продемократско 
однесување отколку во средините кои не се директно изложени на влијанието на универзитетите, 
меѓутоа, тоа ни од далеку не е доволно за да се добие максимален бенефит од високообразовните 
установи.

Факт е дека сè уште законодавците и државните институции комуникацијата со универзитетите 
и академската структура ја разбираат пред сè на индивидуално (експертско) ниво, а не на ниво 
на институции,1 многу често дури и ја избегнуваат или ја сведуваат на ритуална комуникација.

Најновиот правец на развој на светско ниво, сугерира интегрирање на трите мисии на 
високото образование: обука, истражување и услуги за општеството.2 

И обуката и истражувањата сами по себе имаат влијание во развојот на заедниците како со 
подготовка на соодветни потребни кадри за сите области така и со резултатите од истражувањата 
кои се аплицираат во практиката.

Меѓутоа, дури профилирањето на третата мисија (услужната функција на високото 
образование кон заедницата) овозможува да се оствари потребната комуникација меѓу високото 
образование и носителите на политичката власт3 и да се внесат постоечките и новите сознанија 
во извршувањето на функциите на државните структури. Уште повеќе, дел од високообразовните 
институции, преку оваа трета мисија на високото образование, ги поттикнуваат академските 
кадри и студентите да се инволвираат во решавањето на конкретни проблеми присутни во 
заедницата (на локално и национално, односно, меѓународно ниво). 

И покрај тоа што струјата која заговара поблиска комуникација меѓу политиката и високото 
образование станува доминантна, во расправите околу ова прашање се профилира и друга 
струја којашто заговара целосно издвојување на универзитетите од политиката и од политичките 
случувања.4 Оваа струја изразува загриженост од повратното влијание кое би можела да го има 
политиката врз високото образование (како ограничувачки фактор на развојот на науката).

ПОЛИТИКИ БАЗИРАНИ НА ПОДАТОЦИ

Еден од клучните аргументи кои се спомнуваат во прилог на поголемо, повидливо и 
подиректно влијание на високото образование во секојдневниот живот е потребата од градење 
политики базирани на податоци.5

1 Ronald John Hy, Monte Venhaus, and Richard G. Sims (1995). Academics in Service to the Legislature: Legislative 
Utilization of College and University Faculty and Staff. Public Administration Review, vol. 55, no. 5, pp. 468–74. https://
doi.org/10.2307/976771 (пристапено: 20.09.2021).
2 Andrée Sursock (2018, 30 November) Higher education’s role in a politically disrupted world. University World News. 
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20181129100924100 (пристапено: 15.09.2021).
3 Anna Valero, John Van Reenen (2019). The economic impact of universities: Evidence from across the globe. Economics 
of Education Review, vol. 68, no. 5, pp. 53–67. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272775718300414 
(пристапено: 14.09.2021).
4 Lily Fairbairn (2018, 5 April) Political Role of Universities: Is it Necessary? iForum Charles University Online Magazine. 
https://iforum.cuni.cz/IFORUMENG-668.html (пристапено: 17.09.2021).
5 Peter Horton, Garrett W. Brown (2018) Integrating evidence, politics and society: a methodology for the science–policy 
interface. Palgrave Communications, vol. 4 - 2018, Article number: 42. https://www.nature.com/articles/s41599-018-
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Првото прашање кое се поставува во дискусиите поврзани со користењето на научните 
податоци во градењето на политиките е комплексноста на еден ваков пристап и компатибилноста 
меѓу она што го нуди науката и движењата во пошироката заедница.

Меѓутоа, современото и ефективно развивање на политики и политичките дебати веќе 
не може да се замислат без инкорпорирање на податоци добиени со научни и/или стручни 
истражувања. Комплексноста на проблемите со кои се соочува современиот свет (од кои голем 
број се рефлектираат врз целокупното човештво и кои опфаќаат неверојатно широк спектар 
од живеењето − климатски промени, нарушувања на биодиверзитетот, недостиг на храна, 
сиромаштија, епидемии и пандемии, стареење на популацијата,...) подразбира инволвирање 
на науката и искористување на научните податоци на сите нивоа од процесот на градење 
политики, односно процесите на одлучување.

Науката, научниците и високообразовните установи веќе и директно (најнепосредно) се 
дел од јавните расправи при градењето на политиките, односно се дел од структурите кои ги 
изработуваат. 

Постепено се воспоставува и формална рамка која треба да обезбеди сите политики да се 
базираат на податоци, а мислењето на академскиот кадар да не се третира само како уште 
едно мислење, туку како одлучувачко мислење во формулирањето на идните активности.

ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЕКОНОМИЈАТА

Во последните децении посебно внимание привлекува идентификувањето на влијанието кое 
го имаат високообразовните институции и посебно универзитетите врз развојот на економијата.

Ова влијание во голема мера го надминува подготвувањето на соодветни кадри и изработката 
на ограничен број специфични истражувања.

Според овие истражувања има бројни канали низ кои универзитетите можат да влијаат врз 
развојот на општеството. Ова ги вклучува: „поголемото присуство на човечки капитал, повеќе 
иновации, поддршка за демократските вредности и ефектите на побарувачката“.6

Новата мисија на универзитетите е насочена кон поддршка на развојот на економијата, 
влијание врз овој развој и непосредно учество во него. Ова води дури и до промена на самите 
универзитети, кои од места каде што се учи и истражува бизнисот, самите стануваат бизнис-
модели.7

Влијанието на универзитетите и на високообразовните установи може да се идентификува 
и во операционализацијата на целите на одржливиот развој.8 Ова влијание се остварува 
како преку класичните облици на дејствување на универзитетите (истражувања, управувачки 
функции, обуки и соработка со локалните, регионалните, централните власти и меѓународната 
заедница), така и преку нови облици на влијание кои се манифестираат во директното учество 
на универзитетите и високообразовните установи во примената на добиените сознанија.

0099-3 (пристапено: 15.09.2021).
6 Anna Valero, John Van Reenen (2019). The economic impact of universities: Evidence from across the globe. Economics 
of Education Review, vol. 68 no. 5, pp. 53–67. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272775718300414 
(пристапено: 14.09.2021).
7 Johannes Carl, Matthias Menter (2021) The social impact of universities: assessing the effects of the three university 
missions on social engagement, Studies in Higher Education, vol. 46, no. 5, pp. 965-976. https://www.tandfonline.com/
doi/abs/10.1080/03075079.2021.1896803?journalCode=cshe20 (пристапено: 20.09.2021).
8 Times Higher Education (2021, April 14) Impact Rankings 2021: Methodology. https://www.timeshighereducation.
com/world-university-rankings/impact-rankings-2021-methodology (пристапено: 10.09.2021).
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Универзитетите постепено ја вклопуваат во својата работа „третата“ мисија (покрај 
истражувањата и обуките), која е насочена кон развојот (и посебно, економскиот развој).9

Оваа мисија не може да се оствари без институционалните и државните механизми. Потребно 
е создавање на мрежа од универзитети и останати учесници во општествените процеси кои ќе 
ја издигнат соработката на ниво на системска активност, а нивното инволвирање ќе стане дел 
од процесите на одлучување во заедницата.

АНГАЖИРАНИ УНИВЕРЗИТЕТИ

Новата улога на универзитетите насочена кон поголемо влијание во заедницата подразбира 
нивно профилирање како „аниматори“ на развојот. Ова значи формално и неформално учество 
на сите нивоа од управувањето во државата, и директно учество во случувањата во заедницата.

Перцепцијата на универзитетите и високото образование се менува во насока на 
испреплетување и интегрирање на академските активности во националната политичка рамка.

Освен традиционалните активности на истражување и обука, универзитетите стануваат 
директен учесник во општествениот развој и во изнаоѓањето одговори за социоекономските 
потреби. 

Меѓутоа, можеби уште позначајно за овој процес е перцепцијата на универзитетите како 
акцелератори на новите демократски облици на размислување, препознавање, промоција и 
прифаќање на различноста (како на ниво на различност на идеи, мислења и решенија така и 
на ниво на различност во составот на академскиот кадар).

ЗАКЛУЧОЦИ ОД СПРОВЕДЕНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ
Според податоците добиени од спроведената анкета и фокус групите со академскиот кадар 

на јавните универзитети во Република Северна Македонија, како и од компаративната анализа 
на состојбата со високото образование во држави на ЕУ споредена со состојбите во Република 
Северна Македонија,10 може да се изведат заклучоци за тоа колку академскиот кадар во 
државата е присутен во јавноста, колку ставовите, мислењата и истражувањата на вработените 
во високото образование се релевантни и на кој начин се употребени од државните институции 
и во приватниот сектор:

•	 Генерална оцена на академскиот кадар е дека е многу малку искористен во градењето 
на националните и локалните политики (како на индивидуално така и многу повеќе на 
институционално ниво), во процесите на одлучување и во целокупниот развој на општеството 
(на локално и на национално ниво). 
Од добиените податоци може да се извлече заклучок дека од страна на власта нема системски 
приод во искористувањето на научните истражувања и капацитетите на високообразовните 
институции, не се воспоставени постојани канали за консултации, не е предвидено 
спроведување истражувања пред започнувањето на поголеми реформски зафати во одредени 
подрачја, ниту пак е предвидено задолжително искористување на научните сознанија во 
процесите на одлучувања за релевантни прашања.

9 Elvira Uyarra (2008) The impact of universities on regional innovation: A critique and policy implications, Manchester 
Business School Working Paper, No. 564. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/50728/1/584768265.pdf 
(пристапено: 15.09.2021).
10 Види: Анекс 1
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•	 Според добиените податоци, најчест начин на кој претставниците на академскиот кадар 

имаат можност да извршат некакво (макар и минимално) влијание на пошироката јавност, 
да споделат одредени сознанија и податоци со јавноста и да влијаат врз формирањето на 
мислењето на јавноста, е преку индивидуални искази во медиумите. Меѓутоа, дури и овој 
начин на комуникација не го практикувале ниту еднаш над 37 % од анкетираните.
Овој начин на комуникација зависи од самите медиуми и нивната перцепција за атрактивноста 
на одредена тема, не пружа шанси за попродлабочено претставување на податоците и 
анализите, ниту пак овозможува континуитет на презентирањето во конкретна област.

•	 Многу е ниска искористеноста на истражувањата (дури и тогаш кога станува збор за апликативни 
истражувања), научните податоци и индивидуалните мислења на академскиот кадар од 
страна на државните институции. Од ова може да се изведе заклучок дека политиките кои се 
развиваат од страна на државата во многу мала мера се базираат врз научноистражувачките 
податоци. 
Уште повеќе, дури и тогаш кога државата ги финансира или на друг начин ги поддржува 
научните истражувања (било да станува збор за непосредно финансирање на конкретни 
проекти било за посредна поддршка преку буџетски издвојувања наменети за опремување, 
плати и/или стекнување нови сознанија) таа не ги бара, ниту, пак, ги искористува добиените 
сознанија и податоци од веќе направените истражувања.

•	 Приватниот сектор во нешто поголема мера ги искористува податоците од научните 
истражувања и сознанијата кои може да ги понудат академските кадри, меѓутоа и ова 
е инцидентно и (според добиените податоци) често на пријателска основа, или кога ќе се 
појави голем проблем кој не може да биде разрешен од страна на кадрите во овој сектор. 
Овој податок треба да се надополни со податоци за постоењето на посебни истражувачки 
единици во одделни поголеми фирми, меѓутоа во секој случај укажува на ситуација во која и 
приватниот сектор не користи во доволна мера од знаењето акумулирано во високообразовните 
институции.

•	 Уште помало е учеството на високообразовните институции при формулирање и донесување 
на закони и подзаконски акти (од релевантната област). 
Учеството се сведува на учество на индивидуи-поединци, а не ангажирање на институции 
во целокупниот нивен капацитет и можности за истражување. На овој начин учеството на 
академскиот кадар се сведува на искажување индивидуални мислења и сознанија (кои може, 
но не мора да се базираат на соодветни истражувања) и кои во себе ја носат и опасноста од 
субјективност.
Отсуството на академските работници и посебно на високообразовните институции од 
формулирањето на најопштите правни акти е надополнето со нивното отсуство од изработката 
на јавните политики (кои во принцип би требало да се базираат на соодветни податоци, 
анализи и обопштени заклучоци кои можат да бидат добиени било во соодветни истражувања 
или пак во расправи на ниво на високообразовни институции), како и од јавните расправи и 
дебати во или надвор од законодавниот дом.
Ова е пропуст кој може директно да се поврзе со нежелбата на државните институции да ги 
искористат податоците со кои располага високото образование, бидејќи не постојат никакви 
правни или какви било други пречки институциите/поединците од академската заедница да 
бидат вклучени во ваков вид активност.

•	 Според добиените податоци ситуацијата уште повеќе се усложнува и добива негативна 
конотација заради тоа што дури и тогаш кога политиката се повикува на соодветни истражувања 
тоа или таквиот ангажман добива партиски призвук.
Ова е резултат на практиката за изработка на наменски направени истражувања кои се ставаат 
во функција на поддршка на конкретна политика, а не истражувања како извор на податоци 
за градење соодветна политика.
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Ова посебно е имплицирано од перцепцијата дека во вакви проекти или како консултанти 
се појавуваат пред сè политички ангажираните професори и научни работници. (Зависно од 
нивната политичка афилијација и видлива или невидлива поврзаност со конкретна политичка 
партија).

•	 Интересен е податокот дека државата (државните институции) е поподготвена за одредени 
реформи, политики и стратегии да ангажира експерти од странство, отколку високообразовни 
установи од самата држава или експерти од редовите на академскиот кадар.
За ваквиот вид ангажман државата вообичаено издвојува голем буџет (или искористува дел 
од средствата кои за оваа намена се ставаат на располагање од странство).
Проблемот на ваквото ангажирање се состои и во тоа што надворешните експерти во значаен 
број случаи воопшто не ги познаваат или не ги познаваат во доволна мера реалните состојби 
во државата и/или националната нормативна рамка, и даваат препораки кои не можат да 
бидат операционализирани во практика или пак водат кон несоодветни промени.
Овој облик на запоставување на академскиот кадар од високообразовните установи во 
Македонија придонесува и за своевидна апатија на академската заедница (посебно во 
случаите кога дел од академските кадри за исти или слични проблеми се консултирани од 
други држави или во рамките на меѓународни организации).

•	 Од истражувањето може да се извлече заклучок дека наместо ангажман на високообразовните 
институции од релевантните области, многу почесто се ангажираат здруженија на граѓани, 
кои потоа многу често ангажираат поединци од академскиот кадар за целосно или делумно 
спроведување на зададените задачи. Вообичаено овие здруженија немаат ниту соодветен 
кадровски ниту пак инфраструктурен капацитет за спроведување на соодветни истражувања, 
односно не можат да обезбедат истражувачки континуитет како што тоа можат да го обезбедат 
високообразовните институции.

•	 Во изминатиот период, не ретко, поединци, па и цели високообразовни институции се 
обидуваат да делуваат самоиницијативно и со сопствени средства спроведуваат проекти за 
кои мислат дека може да бидат од корист за развојните процеси во државата и потоа ги 
нудат добиените сознанија и податоци на релевантните државни структури. Ова многу често 
завршува со целосна незаинтересираност на државата за овој вид истражувања и многу мала 
е искористеноста на вака добиените податоци.

•	 Државата некогаш создава привид на вклучување на академскиот кадар во одредени процеси 
(со вклучување на претставници на академскиот кадар во работни групи, во расправи или 
други облици на соработка), меѓутоа, според добиените податоци ова често завршува без 
суштинско влијание на академскиот кадар врз крајниот продукт. Имено, без навистина да ги 
вклучи нивните мислења и предлози во конкретните документи, државата ги користи нивните 
имиња и титули за да се оправдаат решенијата кои самата ги формулира и да им даде привид 
на научна заснованост.

МОЖНИ НАЧИНИ НА НАДМИНУВАЊЕ НА АКТУЕЛНАТА 
СИТУАЦИЈА

Имајќи ги предвид наведените состојби, може да се формулираат мерки со кои тие би се 
адресирале. Како најефикасни мерки, според добиените податоци и сугестии од академскиот 
кадар, предлагаме:

•	 Промоција на идејата за градење политики врз основа на податоци.
Ова подразбира јасна (недвосмислена) определба на државните институции за создавање 
такви процедури во процесите на одлучување кои ќе остават доволно време и простор за 
сериозни научноистражувачки проекти за соодветната проблематика, научни и стручни 
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расправи и судир на мислења од кои можат да бидат понудени различни алтернативни 
решенија и ќе можат да бидат искористени во процесот на одлучување. 
Овој приод е во директен судир со брзото менување на легислативата, со донесувањето 
закони по скратена постапка и со формулирањето стратешки документи и планови за акција 
во краток период.

•	 Системско ангажирање на високообразовните установи во изработката на политики, 
стратегии, норматива.
Ова подразбира склучување посебни договори за соработка меѓу универзитетите/
високообразовните установи и државните структури (на локално и на национално ниво), кои 
ќе обезбедат долгорочно следење на одредена материја и репетитивност на истражувањата 
што единствено може да се искористи за утврдување на правците на развој и причинско-
последичните односи во општествените случувања. 

•	 Суштинско инволвирање на академскиот кадар во јавните расправи со видливо влијание 
врз конечниот резултат.
Повторно, ова подразбира и доволно време и јасна намера да се земат предвид искажаните 
мислења, понудените податоци и алтернативните решенија кои ги нуди академската заедница.
Посебно важен аспект на оваа мерка е мерливоста на уделот кој би го имале академскиот 
кадар и високообразовните установи на конечниот резултат.

•	 Поддршката на проекти чии податоци можат да бидат непосредно искористени од страна 
на државните институции. 
Тоа значи комбинација од ad hock и континуиран ангажман, во рамките на кој можат да бидат 
искористени сите веќе изградени капацитети во рамките на високообразовните установи, да 
се постават конкретни прашања и проблеми на дневен ред и да се овозможи комбинација на 
теориските и апликативните истражувања.

•	 Соодветна промоција на научноистражувачките резултати пред изработувачите на 
политики.
Воспоставувањето на редовни канали на комуникација може да обезбеди носителите на 
политичките одлуки секогаш да бидат соодветно информирани за најновите резултати од 
истражувањата, на начин кој е соодветен и достапен за овој вид одлучување.
Редовните и спецификувани презентации на добиените сознанија и податоци од спроведените 
истражувања треба да станат практика во политичкото делување на локално и на централно 
ниво.

•	 Создавање простор за непосредна соработка меѓу универзитетите на проекти од значење 
за државата.
Соработката меѓу универзитетите може во секој момент да биде поттикната и поддржана од 
страна на државата преку соодветните буџетски издвојувања и промоцијата на комплексни и 
долгорочни проекти кои ги надминуваат капацитетите на еден универзитет.

ОБЈАСНУВАЊЕ ШТО ЌЕ СЕ ДОБИЕ СО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ИДЕИ ИЛИ ИНТЕРВЕНЦИИ И ОЧЕКУВАНО ВЛИЈАНИЕ

•	 Градењето политики базирани на податоци обезбедува нивна релевантност, им дава соодветна 
основа на политиките и овозможува полесна операционализација. Вака изработените 
политики вообичаено можат да антиципираат одредени случувања (што политичките решенија 
ги издигнува на повисоко ниво од проста реактивност на моментални потреби и барања), 
да предвидат можни развојни правци и проблеми со кои може да се судри државата во 
иднина. Вака формулираните политики можат да бидат многу полесно пласирани, објаснети 
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и оправдани пред пошироката јавност и вообичаено полесно ја добиваат поддршката на 
заедницата како клучен фактор во доброто управување.

•	 Ангажирањето на високообразовните установи во изработката на политики, стратегии и 
норматива, обезбедува широка база на информации достапни до оние кои одлучуваат (на 
локално или на централно ниво), можност за реално профилирање на овие документи, и го 
обезбедува траењето на законите подолг период со што се гарантира и правната сигурност.

•	 Инволвирањето на академскиот кадар во јавните расправи овозможува промоција на идеи 
пред пошироката јавност, образложување на одредени активности пред тие да започнат, 
оневозможување или ограничување на ширењето лажни вести и дезинформации и градење 
широка поддршка за промените и развојот.

•	 Со поддршката на соодветни, особено на апликативни проекти чии податоци можат директно 
да бидат искористени од страна на законотворците и носителите на политичките одлуки, 
се обезбедува воспоставување директна врска меѓу науката и политиката, се гарантира 
соодветно ниво на спроведувањето на овие проекти и објективност на добиените податоци

•	 Промоцијата на податоците пред носителите на политичките одлуки овозможува 
информирано одлучување, согледување на различните можни алтернативи, аргументирано 
спротивставување, суштинска дебата и профилирање на решенија кои можат да бидат 
спроведувани во континуитет независно од политичката гарнитура којашто е на власт.

•	 Поддршката за макропроекти и поврзување на универзитетите, овозможува искористување 
на поширок дел од академскиот капацитет (како човечкиот така и инфраструктурниот).

•	 Инволвирањето на високообразовните установи во процесите на одлучување преку 
искористување на експертизата на академскиот кадар, истражувачките проекти и 
апликативните студии, ќе обезбеди посигурен, уедначен и одржлив развој на економијата 
во државата, компатибилност со современите развојни процеси, искористување на најновите 
достигнувања и технологии, како и поттик на иновативноста и иновативните проекти.

•	 Сето ова помага во подигање на мотивацијата на академскиот кадар, желбата за пошироко 
директно вклучување во развојот на заедницата и помага во создавање на иден кадар кој 
ќе соодветствува на потребите на заедницата и ќе биде врзан со практичните потреби на 
заедницата, ќе ги познава и ќе биде обучен да одговори на соодветен начин на барањата на 
заедницата.
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АНЕКС 1

ПРИСУСТВОТО НА АКАДЕМСКИОТ КАДАР 
И ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ ВО ЈАВНОСТА И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ 

ВО ЗАЕДНИЦАТА
(податоци од анкетата „Перцепција на академскиот кадар за квалитетот на образовниот 

процес и научноистражувачката работа“)

Во рамките на истражувањето беше спроведена онлајн анкета насловена „Перцепција на 
академскиот кадар за квалитетот на образовниот процес и научноистражувачката работа“.

Со анкетата беа опфатени 451 испитаник (247 жени и 204 мажи) од пет јавни универзитети во 
Република Северна Македонија и тоа: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитет 
„Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Државен универзитет во 
Тетово, Универзитет „Мајка Тереза“ – Скопје, како и од Универзитетот на Југоисточна Европа.

Според работното место (звањето) на испитаникот, најголем број испитаници, односно 
47,9 отсто се е изјасниле дека имаат звање редовен професор / научен советник. (целосниот 
преглед на распределбата на испитаниците според работното место – звањето е прикажано во 
табела бр. 1)

ЗВАЊЕ БРОЈ ОТСТО

1. Асистент / асистент истражувач / уметнички или стручен соработник 29 6,4 %

2. Лектор /виш лектор 4 0,9 %

3. Доцент/научен соработник 61 13,5 %

4. Вонреден професор / виш научен соработник 141 31,3 %

5. Редовен професор/научен советник 216 47,9 %

Вкупно 451 100 %

Табела бр. 1: Работно место (звање) на испитаниците

Прашањата беа распределени во неколку групи кои се однесуваат на перцепциите на 
академскиот кадар за валоризацијата на нивниот труд, наставниот и научниот процес и нивното 
влијание во процесите на одлучување на еден поширок општествен план.

Последниот дел од прашалниот беше наменет да се дознае колку академскиот кадар е 
присутен во јавноста, колку ставовите, мислењата и истражувањата на вработените во 
високото образование се релевантни и на кој начин се употребени од државните институции и 
во приватниот сектор.

Одговорите на прашањето колку академскиот кадар е присутен во јавноста преку изјави, 
интервјуа, давање мислење за одредени теми укажаа дека иако најголемиот број испитаници 
(57,4 %) „понекогаш“ дале изјава или мислење, релативно е висок процентот (33,7 %) на оние 



15

кои „никогаш“ не дале мислење во јавноста. Овој податок е загрижувачки, бидејќи ако јавноста 
и одговорните структури не чујат мислење од најинволвираните во високото образование како 
би можеле да очекуваме некакво подобрување на квалитетот.

Графикон бр. 1: Дистрибуција на одговорите на прашањето: „Колку сте присутни во јавноста преку изјави, 
интервјуа, давање мислење за одредени теми?“

Но, можеби послабата активност на академскиот кадар се објаснува со одговорите на 
следното прашање каде испитаниците требаше да одговорат во која мера се искористени 
истражувањата од нивната област од страна на државните институции. Од анкетираните на ова 
прашање, 36,6 % изјавиле дека нивните мислења и истражувања ,,воопшто не се искористени“ 
од страна на државните институции. 

Графикон бр. 2: Дистрибуција на одговорите на прашањето: „Оценете во која мера се искористени 
истражувањата од Вашата област од страна на државните институции?“
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Тоа значи дека политиките кои се развиваат од страна на државата во многу мала мера 
се базираат врз научноистражувачките податоци, но и дека дури и тогаш кога државата ги 
финансира научните истражувања, таа не ги искористува добиените податоци.

Во исто време, фактот дека наставниците не се слушнати од релевантните институции 
влијае на ентузијазмот за постојано присуство во јавноста и изразување мислење кое не е 
имплементирано.

Некои (20,4 %) сметаат дека многу малку се искористени нивните истражувања, 13,3 % дека 
делумно се искористени, 4,7 % изјавиле дека во голема мера се искористени, а само 2,2 % од 
испитаниците одговориле дека истражувањата и сознанијата им се целосно искористени од 
државните релевантни институции. 

Со прашалникот сакавме да дознаеме дали истражувањата на академскиот кадар 
се релевантни и за приватниот сектор. Процентите се слични како и за државните 
институции, меѓутоа видливо е дека приватниот сектор во поголема мера ги искористува 
научноистражувачките проекти отколку државните институции.

Од анкетираните, 29 % изјавиле дека истражувањата ,,воопшто не се искористени“, 16,6 
% сметаат дека многу малку се искористени нивните истражувања, а 16,2 % дека се делумно 
искористени од страна на приватниот сектор.

Графикон бр. 3: Дистрибуција на одговорите на прашањето: „Оценете во која мера се искористени 
истражувањата од Вашата област од страна на приватниот сектор?“

Паѓа во очи податокот дека значаен број испитаници „немаат став“ по овие прашања или 
немаат соодветни информации (14,9 % за искористеноста на истражувањата од државните 
институции и 18,6 % за искористеноста од приватниот сектор). Додека за двата контекста, 
околу 8 % изјавиле дека нивните истражувања не се апликативни.
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Графикон бр. 4: Вкрстен приказ на одговорите на прашањата за искористеноста на истражувањата од областа 
на испитаниците од страна на државните институции и од страна на приватниот сектор

Анкетираните беа прашани дали биле консултанти во процеси на државни институции за 
изработка на закони или други важни документи (учества во работни групи, јавни расправи 
или собраниски комисии). Најголем дел од анкетираните (49,9 %) не биле „никогаш“ вклучени, 
додека 22,4 % биле вклучени повеќепати, а 16,9 % „само еднаш“ ја имале улогата на консултанти. 

Уште е повисок процентот (57 %) на академските работници кои никогаш не учествувале во 
изработка на документи за јавни политики или зеле учества во работни групи, јавни расправи и 
собраниски комисии. Малку е понизок е процентот во однос на претходното прашање на оние 
кои биле вклучени „повеќе пати“ (16,6 %) или „само еднаш“ (14,6 %).

Графикон бр. 5: Дистрибуција на одговорите на прашањето: „Дали сте биле вклучени во изработка на 
официјални политики/документи?“
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Заклучокот од овој дел е дека академскиот кадар не е доволно активен во јавноста со 
изразување ставови, смета дека нивните истражувања не се соодветно искористени од 
релевантните државни институции и приватниот сектор, и за жал, низок е процентот на 
професори кои се воопшто вклучени во изработка на документи за јавни политики или биле 
консултанти во важни процеси за квалитетот на високото образование.
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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ
Влијанието на високото образование и специфично на универзитетите врз пошироката 

заедница, приватниот сектор и процесите на донесување одлуки во потесната и пошироката 
заедница е тема која, во светски размери, сè почесто се спомнува во последните дваесетина 
години.

Најновиот правец на развој сугерира потреба од зголемено влијание на високото образование. 
Во оваа смисла веќе не се зборува само за двете основни мисии на високото образование (обука 
и истражување) туку и за трета мисија (услуги за општеството). И обуката и истражувањето 
имаат директно и индиректно влијание врз општествениот развој и развојот на конкретната 
заедница (со обука на кадри, нови откритија, кумулација на знаења,...), меѓутоа, непосредното 
влијание најмногу се остварува преку третата мисија – услуги за општеството.

Потребата од директно и видливо влијание на високото образование/универзитетите врз 
развојот на заедницата (услужната дејност на високото образование) се аргументира со:

•	 Потребата од справување со комплексните проблеми со кои се соочува современиот свет 
преку донесување политики базирани на податоци кои произлегуваат од научни истражувања; 

•	 Потребата од поддршка и развој на економијата и операционализација на целите на 
одржливиот развој (овозможено од страна на државните институции);

•	 Развивање на „ангажирани“ универзитети кои се аниматори на развојот и директни учесници 
во социоопштествените процеси.

Според добиените податоци од направеното истражување, перцепцијата на академскиот 
кадар е дека високото образование во Република Северна Македонија е многу малку вклучено 
во процесите на одлучување, во градењето на политиките и во поддршката на севкупниот 
развој на заедницата.

Според овие податоци:
•	 Нема системски решенија со кои би се искористил целокупниот капацитет на универзитетите 

во формулирањето на политиките на ниво на држава.
•	 Академскиот кадар најчесто ги искажува своите ставови преку медиумите на индивидуална 

основа (како издвоени мислења и ставови).
•	 Не се поддржуваат и не се користат податоците од апликативните истражувања кои се прават 

од страна на универзитетите или одделни факултети.
•	 Нема институционално вклучување на високообразовните установи во изработката на 

законите, стратегиите и политиките на национално или локално ниво.
•	 Политичките партии често ги дезавуираат научноистражувачките проекти со манипулирање 

на добиените податоци или со нарачани наменски истражувања.
•	 За прашања за кои постои внатрешен експертски капацитет се ангажираат странски експерти 

со ниско познавање на конкретните и специфични услови во Северна Македонија.
•	 Се создава привид на учество на академскиот кадар во процесите на одлучување.

Идентификуваните проблеми можат да бидат надминати со системски решенија кои 
ја поддржуваат соработката меѓу институциите на државата и универзитетите; поддршка 
на релевантни апликативни проекти и искористување на постојните бази на податоци; 
воспоставување на постојани канали на комуникација меѓу академската заедница и 
законотворците; поттикнување на соработка меѓу универзитетите.

Ефектите од промената која би настанала со примена на овие мерки се широки и повеќеслојни:
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•	 поголема релевантност на политиките базирани на податоци;
•	 создавање услови за владеење на правото;
•	 анимирање на јавноста и нејзино информирано одлучување;
•	 изнаоѓање алтернативни и најсоодветни решенија;
•	 уедначен и одржлив развој:
•	 зголемување на потенцијалите на универзитетите и градење нови генерации високообразовни 

кадри.
Влијанието на високообразовните установи во заедницата секогаш е двострано и претставува 

основа за заедничко меѓусебно поддржување и поттик за развој. Меѓутоа, можеби најзначаен 
резултат на ваквото инволвирање на академската заедница е сигурна основа за демократскиот 
развој кој се базира на почитување на различностите, слобода на говорот, слободен избор и 
релевантна партиципација на граѓаните во процесите на одлучување.
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PRANIA E KUADRIT AKADEMIK DHE INSTITUCIONEVE TË 
ARSIMIT TË LARTË NË PUBLIK DHE NDIKIMI I TYRE NË 
KOMUNITET

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Ndikimi i arsimit të lartë dhe më konkretisht i universiteteve në komunitetin e gjerë, sektorin 
privat, dhe proceset vendimmarrëse në komunitet si në kuptim të gjerë ashtu edhe më të ngushtë, 
është një temë për të cilën flitet gjithnjë e më shumë në mbarë botën në njëzet vitet e fundit. 

Zhvillimet e fundit në këtë drejtim theksojnë nevojën për rritjen e ndikimit të arsimin të  lartë. 
Në këtë kuptim, tani më nuk po flitet vetëm për dy misionet themelore të arsimit të lartë (trajnime 
dhe hulumtime) por edhe për misionin e tretë (shërbimet për shoqërinë). Si trajnimet ashtu edhe 
hulumtimet kanë një ndikim të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë në zhvillimin shoqëror dhe zhvillimin 
e komunitetit specifik (me trajnimin e kuadrove, zbulimet e reja, grumbullimin e njohurive, ...), 
megjithatë ndikimi i menjëhershëm arrihet kryesisht përmes misionit të tretë - shërbimeve ndaj 
shoqërisë. 

Nevoja për ndikim të drejtpërdrejtë dhe të dukshëm të arsimit të lartë/universiteteve në 
zhvillimin e komunitetit (veprimtaria shërbyese e arsimit të lartë) argumentohet nga:

•	 Nevoja për tu ballafaquar me problemet komplekse me të cilat përballet bota moderne përmes 
miratimit të politikave të orientuara nga të dhënat që dalin nga hulumtimet shkencore

•	 Nevoja për mbështetjen dhe zhvillimin e ekonomisë dhe operacionalizimin e qëllimeve të zhvillimit 
të qëndrueshëm (mundësuar nga institucionet shtetërore)

•	 Zhvillimi i universiteteve “të angazhuara” që janë nxitës të zhvillimit dhe pjesëmarrës të 
drejtpërdrejtë në proceset socio-shoqërore.

Sipas të dhënave të marra nga hulumtimi, perceptimi i stafit akademik është se arsimi i lartë 
në Republikën e Maqedonisë së Veriut është shumë pak i përfshirë në proceset e vendimmarrjes, 
politikëbërjes dhe në mbështetje të zhvillimit të përgjithshëm të komunitetit.

Sipas këtyre të dhënave:
•	 Nuk ka zgjidhje sistematike të cilat do të shfrytëzonin kapacitetin e plotë të universiteteve në 

formulimin e politikave në nivel shtetëror.
•	 Stafi akademik zakonisht i shpreh pikëpamjet e veta përmes mediave në baza individuale (si 

opinione dhe mendime të veçuara).
•	 Nuk mbështeten dhe nuk përdoren të dhënat nga kërkimet aplikative që realizohen nga ana e 

universiteteve ose fakulteteve.
•	 Nuk ka përfshirje institucionale të institucioneve të arsimit të lartë në hartimin e ligjeve, strategjive 

dhe politikave në nivel kombëtar apo lokal.
•	 Partitë politike shpesh i mëkëmbin projektet hulumtuese shkencore duke manipuluar me të 

dhënat e marra ose duke porositur hulumtime të dedikuara.
•	 Për çështjet për të cilat ka kapacitete të brendshme ekspertësh, angazhohen ekspertë të huaj me 

njohuri të pakta për kushtet konkrete dhe specifike në Maqedoninë e Veriut.
•	 Krijohet iluzioni i pjesëmarrjes së stafit akademik në proceset vendimmarrëse.

Problemet e evidentuara mund të kapërcehen me zgjidhje sistematike që mbështesin 
bashkëpunimin ndërmjet institucioneve shtetërore dhe universiteteve; mbështetje për projektet 
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relevante aplikative dhe shfrytëzimin e bazave ekzistuese të të dhënave; krijimi i kanaleve të 
përhershme të komunikimit ndërmjet komunitetit akademik dhe ligjvënësve; inkurajimi i 
bashkëpunimit ndërmjet universiteteve.

Efektet nga ndryshimi që do të ndodhte me zbatimin e këtyre masave janë të gjera dhe 
shumështresore:

•	 Politikat e bazuara në të dhëna janë më relevante
•	 Krijimi i kushteve për shtetin e së drejtës
•	 Animimi i publikut dhe vendimmarrja e tij e bazuar në informacion 
•	 Gjetja e zgjidhjeve alternative dhe më të përshtatshme
•	 Zhvillimi uniform dhe i qëndrueshëm
•	 Rritja e potencialit të universiteteve dhe krijimi i gjeneratave të reja të kuadrove të arsimit të lartë

Ndikimi i institucioneve të arsimit të lartë në komunitet është gjithmonë i dyanshëm dhe 
është bazë për mbështetje reciproke dhe shtysë për zhvillim. Megjithatë, ndoshta rezultati më 
domethënës i një përfshirjeje të tillë të komunitetit akademik është ajo që paraqet një bazë të 
sigurt për zhvillimin demokratik të bazuar në respektimin e dallimeve, lirisë së fjalës, zgjedhjes së 
lirë dhe pjesëmarrjes përkatëse të qytetarëve në proceset vendimmarrëse.
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PUBLIC PRESENCE OF THE ACADEMIC STAFF AND OF 
THE INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION AND THEIR 
INFLUENCE IN THE COMMUNITY

EXECUTIVE SUMMARY

The influence of higher education and of the universities in particular on the extended 
community, private sector and the processes of reaching decisions, in the micro as well as the 
broader community, is a topic that has been addressed frequently in the past 20 years. 

The newest direction of development suggests a need for an increased influence of the higher 
education. In this sense, we do not talk only about the two basic missions of higher education 
(training and research), but also about a third mission (services in the society). Both training and 
research have a direct influence on the society development and the development of the concrete 
community (with training of the staff, new research discoveries, accumulation of knowledge…), but 
this influence is mostly realized through a third mission – services for the society. 

The need for a more direct and visible impact of the higher education/universities on the 
community development (services of higher education) can be supported with the following 
arguments: 

•	 A need for dealing with complex problems with which the modern world is faced through suggesting 
politics based on research results. 

•	 A need for support and development of the economy and operationalization of the aims of the 
sustainable development (provided by the state institutions). 

•	 Development of “socially-engaged” universities which are creators of the development and direct 
participants in all social processes.  

According to the received data for the purposes of this study, the views of the academic staff 
point to the fact that higher education in the Republic of North Macedonia is rarely included in 
the decision-making processes, in building of the politics and the support of the overall society 
development. 

According to this data: 
•	 There are no systemic solutions for using the full capacity at the universities for formulating the 

policies at the state level.
•	 The academic staff usually express their attitudes trough media on individual basis (expressing 

personal opinions or independent expert opinions and attitudes).
•	 The obtained data from the application research conducted by universities or by the separate 

units (faculties) are not used for any purposes.
•	 The institutions of higher education are not involved in the creation and writing of laws, strategies 

at a national or local level. 
•	 Political parties usually ignore the research projects by manipulating the obtained results or by 

ordering research which suits their needs. 
•	 For questions that can be resolved by local experts, foreign experts are engaged and those usually 

possess lower level of knowledge about concrete and specific conditions in the Republic of North 
Macedonia. 

•	  A seeming engagement of the academic staff in the decision-making processes is being created.
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These identified problems may be overcome with systemic solutions which support the collaboration 
between state institutions and universities; support for relevant application projects and usage of 
existing databases; establishing of permanent communication channels between the academic 
community and lawmakers, and encouraging collaboration between universities.

The affected changes from the implementation of the recommended solutions would include:
1. Reaching a greater relevance of the policies based on data
2. Creating conditions for the rule of law
3. Engaging the public and helping them reach well-informed decisions
4. Finding alternative and suitable solutions
5. A unified and sustainable development
6. Increasing the university potentials and building new generations of highly educated staff

The impact of the institutions of higher education within the community is always bilateral, 
meaning it is a basis for mutual support and incentive for development. However, the most 
important result of such involvement of the academic community is a safe foundation for the 
democratic development based on respect of diversities, free speech, free choice, and relevant 
participation of all citizens in decision-making processes. 
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