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ВОВЕД 
 

 Со одлука на Наставно-научниот совет на Ветеринарен Факултет Битола, од 21 11 

2019 год. бр. 02–434/6, согласно член 55 од Законот за Високо Образование на Република 

Македонија, определена е Комисија за самоевалуација, во состав: 

1. Доц. Др. Петар Додовски - претседател 

2. Доц. Др. Панче Дамески - член 

3. Доц Др. Мими Ристевски - член 

4. Доц Др. Талија Христовска  - член  

5. Никола Бегаевски - член, преставник од студенти 

 Реализацијата на процесот на самоевалуација како и собирање на податоците за 

самоевалуацијата се базираше на користење на документација во хартиена форма и 

електронски облик (анкети, елаборати, правилници и други законски и подзаконски акти). 

Реализацијата на евалуацијата и обезбедување на податоците беше овозможено со 

соодветна кооперативност од страна на академскиот и административниот кадар. Заначаен 

придонес во реализација на процесот на евалуацијата даде и преставникот на студентите и 

неговите колеги. 

 

1. ТЕК НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА САМОЕВАЛУАЦИЈА  

 

 За реализација на самоевалуацијата, назначената комисија која изготви план за 

реализација на активностите, ги  определи  целите  на самоевалуацијата,  учесниците  во  

процесот  на самоевалуација  и  очекуваните  ефекти  од  овој процес.  Исто  така,  го  

утврди  и  начинот  на  кој што  ќе  бидат  утврдени  вистинските  состојби  на факултетот.  

Во  самоевалуациониот  процес  е  применета  SWOT  -  анализата.  Констатациите  и 

заклучоците ќе бидат поткрепени со соодветни податоци презентирани во табели кaко 

прилог.     

 Извештајот   за   самоевалуација   е   работен   со   општа   помош   на   повеќе   

чинители   на Факултатот. 
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2. ПОЗИЦИЈА НА ФАКУЛТЕТОТ ВО РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ 

СИСТЕМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ” – БИТОЛА 

 

 Ветеринарен факултет е високообразовна инстутуција - единица во состав на 

Универзитетот “Свети Климент Охридски” – Битола. Ветеринарен факултет – Битола е 

формиран 2009 година (Сл. Весник на Р.Македонија бр.81/2009). По донесување на 

законот за основање на Факултетот, оснивачот формирал матична комисија донесувајќи 

наставна програма која го оформува профилот на идните високообразовни кадри во 

областа на ветеринарната медицина.  

 За почеток со работа е дадено привремено решение на Министерството за 

образование и наука за почеток со работа бр. 12-6534/4 од 23.09.2009 година (истото по 

добивањето на Решението бр. 12-91/4 од 21.02.2011 година од Одборот за акредитација на 

високото образование и по исполнување на забелешките по привременото решение донесе 

Решение за почеток со работа на Ветеринарниот факултет при Универзитетот Св. 

Охридски во Битола бр. 13-1976/2 од 26.03.2011 година) за реализација на интегрирани 

студии по ветеринарна медицина на Ветеринарниот факултет. При тоа се овозможи 

екипирање на наставен кадар за повеќе наставни дисциплини како и обезбедување на 

солидна база за изведување на практична настава на студентите преку користење на 

лабораториите. Дополнително во 2013 година (18.12.2013 год.) издадено е решение (03-

389/1) за усогласување и акредитација на студиската програма Ветеринарна медицина од 

прв и втор циклус петгодишни студии на Ветеринарниот факултет – Битола, усогласена со 

законот за високо образование. Во 2019 година е добиено ново решение од Одборот за 

акредитација на високото образование, за почеток со работа на студиската програма од 

прв и втор циклус интегрирани студии по ветеринарна медицина на Ветеринарен факултет 

(УП1.бр. 14-347 од 06.03.2019 година; архивски број 03-91/1 од 12.03.2019 година). 

Првата генерација на студенти на Ветеринарен факултет Битола се запиша во учебната 

2009/2010 година на една студиска програма – Интегрирани студии по ветеринарна 

медицина – Доктор по ветеринарна медицина.  

 Во изминатите десет години ВФБ континуирано го подигнува степенот на квалитет 

на едукација на студентите трудејќи се да ги следи современите светски трендови на 
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едукација. ВФБ остварува соработка со повеќе факултети, институции од областа на 

ветеринарната медицина како и владини и невладини организации. Развојот на факултетот 

е во склад на новите согледувања и тенденции за иновирање и унапредување на 

наставните студиски програми со цел имплементација на евроспките и светските трендови 

за едукација на ветеринарно-медицинскиот кадар. Во прилог на тоа е и доследно и 

квалитетно имплементирање и примена на Европскиот Кредит Трансфер Систем (ЕКТС) 

со тенденција за изготвување на студиски програми компатибилни со европските. На 

ваков начин дипломите издадени од ВФБ ќе бидат еквивалентни во пошироки рамки.  

 Денес во рамките на Ветеринарен факултет Битола постои една наставна студиска 

програма по ветеринарна медицина. 

 

2.1. Цели и задачи 

 

 Основна цел на Ветеринарниот факултет – Битола е едуцирање на ветеринарно-

медицински кадри, кои ќе можат да одговорат на се поголемите потреби на ветеринарните 

служби. Во современиот здравствен систем, ветеринарните работници со ваков степен на 

образование се главни носители на дејноста во која се вклучени, а воедно претставуваат и 

важен фактор при спроведувањето на нега и терапија на животните при амбулантско и 

стационарно лекување. Од овие причини, се јавува потреба од неопходно теоретско и 

практично познавање на својата област, што всушност претставува примарна и основна 

цел на едукативниот процес, кој се реализира во рамките на Ветеринарниот факултет – 

Битола. 

 Поаѓајќи од оваа основна цел, произлегуваат и неколку поконкретни цели на 

Ветеринарниот факултет – Битола, а тоа се: 

 Низ процесот на теоретската настава, студентите да се здобијат со потребниот 

квантум на знаење од студиските програми вклучени во процесот на едукација, 

особено од оние наставни дисциплини кои се во тесна врска со нивниот  

професионален ангажман; 
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 Преку изведување на практична настава која е дел од целокупниот едукативен 

процес, студентите се стекнуваат со практични знаења и искуства, кои се 

неопходни и од огромно значење за ваквите стручни профили; 

 Напоредно со едукацијата на студентите, развивање и на други дополнителни 

вештини (користење на компјутери, оспособување за работа во групи, 

подобрување на нивното усмено и писмено изразување); 

 Интеграција на студентите во разновидни студентски активности, кои се 

составен дел од студентскиот живот (семинари, трибини, спортски, културни и 

забавни активности); 

 Вклучување на студентите во и во органите на управување на факултетот, 

преку делегирање на нивни претставници во истите. 

 

2.2. Интернационализација на образованието и научно-

истражувачката дејност 

 

 Интернационализацијата на наставно-научниот процес се согледува преку активно 

учество на  наставно-научниот  кадар  во  бројни  научно  истражувачки  и  апликативни  

проекти,  бројно учество  со  реферати  на  реномирани  светски  настани  и  гостувања  

како  визитинг  професори  на реномирани  светски  универзитети. 

 

2.3. Организациона структура на факултетот 

 

2.3.1 Органи на Факултетот 

 

Органи на факултетот се: 

1. Наставно – научен совет 

2. Декан и 

3. Деканатска управа 
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 Орган на управување и стручен орган на Ветеринарен Факултет – Битола е 

Наставно-научниот совет.Членови на  Наставно – научниот Совет се сите наставници во 

редовен работен однос (Редовни професори, вонредни професори и доценти) и 

преставници од студентите. Факултетот има избран Декан, продекан за настава, продекан 

за финансии и продекан за наука и меѓународна соработка, кои воедно ја сочинуваат и 

Деканатската управа.  

 За вршењето на стручно административни работи постои стручна служба чии 

раководител е секретарот, кој има права и должности утврдени со Закон, Статутот на 

факултетот и актите на Универзитетот и факултетот. 

 Службата за студенски прашања ја раководи одговорен на службата. 

 На Ветеринарен факултет се вработени вкупно 26 работници од тоа 14 се наставно 

научен и соработнички кадар, а 12 административен и помошно-технички кадар (Табела 

бр 6 и список на вработени). 

 

2.4. Студиска програма 

 

 На Ветеринарен Факултет Битола се изведува настава согласно ЕКТС системот на 

една студиска програма: 

1. Интегрирани студии по ветеринарна медицина – Доктор по ветеринарна 

медицина  

Наставната програма вклучува десет семестри (5 години) при што студентот по 

завршувањето на студиите се стекнува со вкупно 300 кредити (30 кредити за секој 

семестар). 

 

2.4.1 Организација на студиската програма  

 

Студиската програма вклучува изучување на општо-образовни, теоретско-методолошки, 

научно-стручни и стручно-апликативни предмети со посебен осврт на научно-стручните и 

стручно-апликативните предмети.  
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 Наставната програма покрај теоретската настава, вклучува и адекватна застапеност 

на практична настава – вежби кои се изведуваат во лабораториите кои се дел од 

Ветеринарен факултет, како и во деловни објекти кои се занимаваат со ветеринарна 

дејност (ветеринарни амбуланти, индустриски фарми, млекари и др.) Покрај тоа, 

програмата вклучува и реализација на практичен ангажман на судентот по завршување на 

првата, втората и третата студиска година, во период од еден месец со посета на сите 

деловни објекти кои се занимаваат со ветеринарна дејност. Квалитетот на реализацијата 

на практичниот дел од наставата се евидентира со водење на Дневник за ангажираност на 

студентот, чија содржина ја верификува одговорното лице носител на лиценца за вршење 

на ветеринарна дејност.    

 

 Цели на програмата. Со завршување на интегрираните додипломски студии на 

ВФБ, студентот се стекнува со звање – Доктор по ветеринарна медицина и се здобива со 

компетиции за:  

 дијагноза, терапија и превенција на болети на животните,  

 учество во ветеринарното јавно здравство,  

 учество во заштита на животната средина, теренска клиничка и лабораториска 

дијагностика,  

 превземање на превентивни мерки за сузбивање на болести и зоонози кај 

животните,  

 развивање на сите облици на зааштита на животните и животната средина, 

негување на етиката и хуманиот однос на животните.  

 Наставата на додипломските студии на студиската програма – Интегрирани студии 

по ветеринарна медицина, трае 10 семестри или 5 години при што со комплетирање на 

истата кандидатот се стекнува со 300 ЕКТС кредити. Наставните предмети се 

категоризираат во општо-образовни и базични предмети кои се изучуваат во прва и втора 

академска година, додека наставните предмети во трета, четврта и петта студиска година 

ги опфаќаат содржините од ветеринарно-медицинските дисциплини. Предметите во 

наставната програма исто така се категоризирани во две основни групи: 

1. задолжителни предмети 
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2. изборни предмети (студентите самостојно ги избираат од редот на наставните 

изборни предмети предвидени со наставната програма на ВФБ) 

 

 Студентот во последните три семестри (осми, деветти и десетти) задолжително 

посетува практична настава која се изведува во рамките на предметите Амбулантна 

клиника 1, 2 и 3. Исполнување на обврските предвидени со овие предмети е услов за 

понатамошно напредување на студентот во наставната програма. 

 

2.5  Уписна политика и запишување  

 

 Уписот на новите студенти се врши врз база на рангирање на постигнатиот успех 

од средно образование како и успехот постигнат на Државната матура согласно Законот за 

високо образование. Структурата на студентите кои се запишуваат на ВФБ претежно ја 

сочинуваат ученици со завршено средно ветеринарно, медицинско и гимназиско 

образование. Податоците од уписот на студентите покажуваат пад на интересот за 

запишување на ВФБ (Табела бр. 2). Условите за запишување се детално опишани во 

Конкурсот за запишување на студенти.  

 

2.6. Наставен и соработнички кадар 

 

 Наставата на студиската програма се реализира од страна на наставен кадар во 

редовен и дополнителен работен однос и тоа: 10 професори, 3 асистенти, 1 асистент – 

докторант и дополнително ангажирани 6 професори (Табела Бр. 5).  

Доктори на науки (професори): 

1. Ред. Проф. Д-р Живко Гацовски 

2. Ред. Проф. Д-р Гоце Цилев 

3. Вонр. Проф. Д-р Сашо Стојановски 

4. Вонр. Проф. Д-р Билјана Петровска 

5. Доц. Д-р Панче Дамески 
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6. Доц. Д-р Мими Ристевски 

7. Доц. Д-р Петар Додовски 

8. Доц. Д-р Наташа Пејчиновска 

9. Доц. Д-р Никола Караболовски 

10. Дод. Д-р Талија Христовска 

 

Магистри на науки и ДВМ (асистенти/асистент докторант): 

1. ДВМ Игор Здравески  

2. ДВМ Александар Аврамов 

3. М-р Маја Ангеловска 

4. М-р Наташа Петровска 

 

Во реализирањето на наставата се вклучени и наставници од други високо-образовни 

институции од земјата:  

1. Ред. Проф. Д-р Љупче Кочовски 

2. Ред. Проф. Д-р Стоимир Стојановски 

3. Ред. Проф. Д-р Гоце Костовски 

4. Вонр. Проф. Д-р Фејзула Фејзулах 

5. Вонр. Проф. Д-р Дијана Блажековиќ Димовска 

6. Доц. Д-р Милена Јанкуловска 
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2.7. Наставна дејност 

 

2.7.1 Вовед 

 

 Наставно-образовната дејност на Ветеринарен факултет Битола се реализира преку 

континуирана настава за редовни студенти.  

 

2.7.2. Облици и начини на изведување на наставно-образовната дејност 

 

 Начинот на студирање на ВФБ е во согласност со Законот за Високо образование, 

Правилникот за организирање на прв циклус на студии на Универзитетот Св. Климент 

Охридски – Битола и Правилникот за внатрешни односи и работење на ВФБ. Наставата се 

одвива според критериумите на Европскиот кредит трансфер систем со застапеност на 

задолжителни и изборни предмети. Изборот на изборните предмети се остварува во 

координација меѓу студентот, предметниот наставник и координаторот на ЕКТС 

програмата. Наставата во рамките на ВФБ се реализира низ процес на теоретски 

предавања и практична (теренска и лабораториска) настава. Во наставата е исто така 

вклучен и индивидуален пристап кон студентот во форма на консултации кои се 

задолжителни за секој наставник а се изведуваат по барање на студентот со цел добивање 

на дополнителни објаснувања и информации. Практичната настава има значајно место во 

наставно-образовната дејност на ВФБ. Реализирањето на практичната настава е 

овозможена преку соработка со повеќе институции и организации кои се занимаваат со 

ветеринарна дејност и воедно помагаат и го подобруваат квалитетот на наставно-

образовниот процес. На крајот на студиумот студентите изработуваат дипломска работа 

како завршен самостоен труд од област кои сами ја избрале а под менторство на 

предметниот наставник.  
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Добри страни:  

 Солидна теоретска и практична подготвеност на студентите која овозможува нивно 

континуирано вклучување во ветеринарно-медицинската дејност и квалитетно 

извршување на нивните обврски  

 Блиска соработка со повеќе институции кои се занимаваат со ветеринарната 

дејност што им овозможува на студентите запознавање со нивната дејност уште во 

текот на студиумот и позитивно влијание врз нивното идно професионално 

ангажирање 

Слаби страни: 

 Недостаток на полн ангажман на студентите во практичниот дел од наставата 

 Недостаток на соодветен стручен кадар и просторни капацитет за комплетна 

реализација на наставната програма 

Предлог: 

 Задолжително ангажирање на студентите во практичниот дел на наставата и 

научно-истражувачката работа како дел од научно-истражувачкиот тим 

 Кадровско и просторно подобрување 

Можности:  

 Можностите треба да се бараат во пронаоѓање начини и мерки за мотивирање на 

студентите во сите аспекти на наставата како и нивна мобилност 

Опасности:  

 Опасности се појавуваат во кадровски недостаток за континуирано и непречено 

одвивање на целокупниот едукативен процес; особен акцент се става на континуирано 

обновување на кадарот со стручни и професионални профили. 

2.7.3. Проверка на знаењата 

 Проверката на знаењата се врши според статутарните одредби така што се користат 

методите на усно, писмено и усмено и писмено проверување на теоретскиот дел и 

практична проверка на знаењата. Проверката на знаењата се врши континиуирано во текот 

на целата година преку колоквиумски проверки и тестови. Студентите изработуваат 

семинарска работа и учествуваат во проектни задачи.  
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 Оценување на студентот се врши од страна на предметниот наставник, но после 

три или повеќе пати неуспешно полагање на испитот, по барање на студентот може да се 

спроведе и комисиски испит (комисија во состав од три члена). Завршен испит е одбрана 

на дипломската работа. Одбраната е јавна и пред тричлена комисија составена од 

менторот и двајца наставници од блиски наставни области.  

 Студентите на факултетот просечно студираат 7 години (Таб. Бр.3).  

Добри страни: 

 Можности за полагања на испитите преку два колоквиуми  

 Можност за комисиско полагање на испитите доколку студентот или наставникот 

оцени дека е потребно од било која причина 

Лоши страни: 

 Писмено спроведување на испитите и колоквиумите 

 Краток временски период на колоквиумските недели 

Предлог за подобрување на слабите страни:  

 Флекслибилност околу моделот на спроведување на испитот во договор со 

предметниот наставник  

Овозможување на дополнителни рокови за распоредување на термините за полагање 

 

2.8. Студенти  

 

На Ветеринарниот факултет- Битола со Правилникот за условите , критериумите и 

правилата за запишување и студирање на прв циклус на студии на студенти на 

Универзиетот Св. Климент Охридски во Битола не се полага приемен испит и приемот се 

врши по пат на рангирање на кандидатите според постигнатиот успех во средно 

образование и успехот од положена државна матура.  Структурата на студенти кои се 

запишуваат на Ветеринарниот факултет-Битола претежно ја сочинуваат ученици со 

завршено ветеринарно, гимназиско и средно медицинско образование.  

На Ветеринарниот факултет во учебната 2016/17 се запишани вкупно 112 студенти, 

во учебната 2017/18 се запишани вкупно 73 студенти, во учебната 2018/19 се запишани 

вкупно 70 студенти  ( Табела бр 1). 
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На Ветеринарниот факултет-Битола се реализира едукација на студенти на една 

студиска програма: Интегрирани студии по ветринарна медицина, каде студентите по 

дипломирањето се стекнуваат со назив Доктор по ветеринарна медицина (ДВМ). На 

студентите им е овозможена теоретска настава и практична настава. Во делот на 

практичната настава  студентите имаат можност за поактивно вклучување каде под 

раководство на предметниот наставник можат да имат влијание врз изведувањето на 

практичната настава.  Во зависност од предметната содржина, одредени наставници 

предвидуваат изработка на сменарски работи, презентации и други активности за 

вклучување на студентите во наставата.  

Студентите се организирани во рамките на студентското собрание на ниво на 

Универзитет “ Св. Климент Охридски”- Битола и во студентското собрание на факултетот.   

Студентите според Статусот  на факултетот се застапени во работата на бројни 

Комисии кои ги третираат значајните прашања на нивниот статус и стандард. Студентите 

се вклучени и во највисокиот орган на управување  Наставно научниот совет и 

Деканатската управа каде се одлучува за сите најважни прашања во работата на 

факултетот.  

Отпишувањето на студентите е релативно мало така што студентите главно ја 

завршуваат студиската програма за која се определиле на почетокот на студирањето.   

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Резултати од спроведено анкетирање  

 

На Ветеринарниот факултет-Битола, во рамките на процесот на самоевалуација 

спроведена е  студентска анкета. Целта на студентската анкета е следење на мислењето на 
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студентите и добивање на релевантни информации за квалитетот на изведување на 

наставата од страна на наставниот кадар вработен на ВФБ-Битола. Анкетата е спроведена 

анонимно каде студентите имаа можност слободно да го изразат своето мислење за важни 

сегменти од образовниот процес но  и од поширокиот круг на активности на Факултетот.   

Анкетата беше спроведена кај студентите од втора, трета, четврта и пета година.  

Опфатени беа сите наставници – во работен и дополнителен работен однос и сите 

сораборници во редовен работен однос. Во прилог е даден анкетниот прашалник кој 

требаше да биде пополнет од страна на студентите (Табела бр. 7).  

 

2.10. Просторни и материјални ресурси 

 

 2.10.1. Дидактички простор 

 

 Просторните и материјалните ресурси сеуште претставуваат еден од поголемите 

проблеми на Ветеринарниот факултет во Битола. Просторот од околу 650 м
2
 е недоволен 

за квалитетно задоволување на потребите за простории за настава, кабинети за наставно-

научниот кадар, простории за клиничките предмети и помошни простории. Добра 

околност е соработката со повеќе здрваствени и високообразовни институции (болници, 

здравствени домови, заводи за здравсвена заштита, факултети) и со повеќе ветеринарни 

клиники и различни фарми каде се изведува практичната настава. Опремата која се 

користи за теориска и практична настава релативно ги задоволува потребите како на 

студентите така и на наставниот кадар. Сеуште постои потреба од поактивно следење на 

новите технологии и опреми и во рамките на материјалните можности нивно 

имплементирање во наставнообразовниот процес.  

Во рамките на Ветеринарниот Факултет во Битола функционира и библиотека со 

скромен библиотечен фонд на стручни книги. Постои потреба од континуирано 

набавување на нова сручна и научна литература и редовна претплата за добивање на некои 

позначајни стручни и научни списанија. Ограничените финансиски можности се основна 

причина која го лимитира приливот на нова литература на факултетот. Позитивно е тоа 
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што повеќето од наставниот кадар веќе имаат спремни учебни помагала во форма на 

скрипти, практикуми и книги со што во голема мера им се помага на студентите во 

совладувањето на предвидениот материјал по соодветниот предмет. 

 

 2.10.2  Опрема  

 

Ветеринарниот Факултет во Битола располага со компјутерски систем од 32 

компјутери од кои 7 се на располагање на службата за администрација, 10 компјутери 

користи наставниот кадар и 8 лап-топ компјутери кои што заедно со 4 видео-бимови се 

користат за изведување на наставата. На студентите постојано им се на располагање 14 

компјутери за електронско пребарување на стручни книги, списанија и трудови од други 

библиотеки и датабази. За потребите на студентите, наставно-научниот кадар и 

администрацијата факултетот располага со 10 принтери и еден копир скенер. 

 Факултетот има солидно опремени лаборатории по хемија, биохемија, физиологија, 

патофизиологија, микробиологија и паразитологија во кои се изведува практичната 

настава за студентите. На факултетот функционира и микроскопска училница опремена со 

пет бинокулрани и пет монокуларни микроскопи. Кабинетот за анатомија и патолошка 

анатомија опремен е со сет за обдукција на домашни животни, повеќе патоморфолошки 

препарати фиксирани во формалин, остеолошки препарати и костури од повеќе видови на 

животни. Во просториите за изведување на научно истражувачка работа на Ветеринарниот 

факултет функционира и лабораторија за имунолошко-серолошки испитувања и 

лабораторија за генетика и молекуларна дијагностика, секоја соодветно опремена. 

 

 

2.11.  Логистика 

 

Службата на студентски прашања одговорно ја изведува работата и ги извршува 

сите активности од доменот на информирањето на  студентите  за  нивниот  статус,  права  

и  обврски.  Оваа  служба  е  опремена  со  компјутери и постои централно 

компјутеризирано водење на архивата. Сервисот   на   библиотеката е  во рамките на 



17 
 

капацитетот на опременост  и  издавање  на  литература  и  информирање  за  пристигнати  

нови  книги  и други публикации. Логистиката  може  да  се  оцени  како  добра  во  поглед  

на  извршувањето  на секојдневните задачи од страна на извршителите и нивната 

непосредност и точност.  

Слабости има во поглед на ефикасност на дел од административниот кадар и 

извршување на нивните работни задачи. 

 Можности  –  поврзување  на  службата  за  студентски  прашања  и  факултетската 

библиотека во системот  на сервиси од ист карактер на ниво на Универзитет. Превземање 

на мерки за мотивација и точност во администрирање на одделни сектори.  

Закана - ограниченост на реализацијата на административните задачи во одделни 

сектори на административното водење. 

 

2.12.  Надворешна соработка  

 

 Ветеринарниот факултет во Битола посветува исклучително внимание на 

надворешната соработка, односно соработката со институциите од полето на 

ветеринарната медицина и другите научни институции во земјата и странство. 

1.  Договори за меѓународна соработка  

2.  Меѓународни проекти  

3.  Меѓународна размена на академски кадар за изведување на настава  

4.  Студиски престои на наставниот кадар/студенти на ВФБ во странство и студиски  

престои на наставници/студенти од странство на ВФБ  

5.  Учество на меѓународни конференции и симпозиуми  

6. Изведување на практична настава на студенти од ВФБ во ветеринарни станици и 

стопански објекти со кој ВФБ има склучено договор за соработка. 
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  Факултетот соработува со стопански субјекти од областа на ветеринарната 

медицина и стопанството (Приватни ветеринарни станици, Клиничка болница Битола, ЗК 

Пелагонија Битола и приватни фарми на одгледувачи на говеда и овци) 

  Договори за меѓународна соработка  

 Договор за меѓународна соработка со Земјоделски факултет, Департмент за 

ветеринарна медицина. Нови Сад, Р. Србија. 

 Договор за меѓународна соработка со Институт за хигена и технологија на месо-

Белград, Р. Србија. 

 Договор за меѓународна соработка со Национален дијагностички и истражувачки 

центар Д-р Георги Павлов-Софија, Р. Бугарија  

 Договор за  меѓународна соработка со Тракиски Универзитет, Ветеринарно 

медицински факултет -Стара Загора, Р. Бугарија. 

 Trakia University, Faculty of Veterinary Medicine. Republic of Bulgaria    www.uni-

sz.bg 

 University of Novi Sad, Faculty of agriculture, Department of Veterinary Medicine. 

Republic of Serbia http://polj.uns.ac.rs 

 University of Belgrade, Faculty of Veterinary Medicine. Republic of Serbia    

http://www.vet.bg.ac.rs/ 

 University of Zagreb, Faculty of Veterinary Medicine. Republic of  Croatia 

http://www.vef.unizg.hr 

 University of Ljubljana, Veterinary Faculty. Republic of Slovenia  http://www.vf.uni-lj.si 

 University of Forestry, Faculty of Veterinary Medicine. Republic of Bulgaria   

www.ltu.bg 

 *Договор за билатерална меѓународна соработка со Факултетот за Ветеринарна 

медицина, Тракиски Универзитет -Стара Загора, Р. Бугарија. 

 *ERASMUS + мобилности 

2015/2016 - 2 студенти / 1 наставник  

2016/2017 - 2 студенти / 1 наставник 

2017/2018 - 3 студенти / 3 наставници 

http://www.uni-sz.bg/
http://www.uni-sz.bg/
http://polj.uns.ac.rs/
http://www.vet.bg.ac.rs/
http://www.vef.unizg.hr/
http://www.vf.uni-lj.si/
http://www.ltu.bg/
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2018/2019 – 2 студенти / 2 наставници 

 Меѓународен проект IPA-INTEREGG помеѓу Р. Грција и Р. Македонија – Заштита на 

автохтони раси Пелагониски овци во меѓугранична зона. Акроним: PAPESHE ( Табела 

Бр. 4) 

 

2.13.  Финансирање 

 

Финансирањето на Ветеринарен факултет Битола се остварува од два извори и тоа: 

 Буџет на Р.С.Македонија 

 од средства за самофинансирање на студентите 

Добиените средства на буџетската сметка се строго наменски. 

Уделот на финансиските средства од Буџетот во  вкупните финансиски средства на 

Ветеринарен факултет Битола за 2017 година и 2018 година изнесува: 

 2017 година - 46.09% 

 2018 година - 77.34% 

Уделот на финансиски средства од партиципација на студентите во вкупните финансиски 

средства на Ветеринарен факултет Битола за 2017 година и 2018 година изнесува: 

 2017 година - 53.91% 

 2018 година - 25.66% , 

или просечно за иминатите две години 39.785 % . 

 

 

 

 

 

3. ЗАКЛУЧОК ЗА РЕЛЕВАНТНИТЕ ФАКТОРИ ЗА СПРОВЕДЕНИОТ 

ПРОЦЕС НА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ФАКУЛТЕТОТ 
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 Комисијата за самоевалуација на Ветеринарен Факултет – Битола, изврши   

анализа   на   повеќе   сегменти   во   работењето   на   Факултетот.   Анализа опфати:   

  

 Опис на Факултетот,   

 Студиската програма на додипломски студии    

 Наставен и соработнички кадар,  

 Наставна и образовна дејност,  

 Студенти,  

 Простории и материјални ресурси,  

 Логистика,  

 Надворешна соработка на Факултетот,  

 Финансирање.   

    

Анализата на секој сегмент овозможи донесување на констатации за постојните 

состојби и за проблемите кои се јавуваат во процесот на работата. При тоа користејќи ги  

методите  на  споредување,  дескрипција  и  расчленување,  дедуктивниот  метод  и 

моделот  на  SWOT  анализата  за  секој  сегмент  се  идентификувани  добрите  страни  во 

работењето,    слабостите    во    работењето,    можностите    кои    ќе    придонесат    за 

надминување   на   слабите   страни   во   работењето,   како   и   опасностите,   односно 

тешкотиите  кои  што  можат  да  се  јават  на  патот  на  реализирање  на  целите  на 

Факултетот.   

И покрај наведените потешкотии кои се јавуваат при обавувањето на работниот 

процес,  општ  заклучок  е  дека  факултетот  има  значајни  постигнувања  на  полето  на 

наставната и научно-истражувачката и апликативната дејност. Факултетот во еден 

перманентен процес работи   на   осовременување   на   постојните   студиските   

програми.  Исто  така,  Факултетот  перманентно  ја  проширува  и  продлабочува 

меѓународната соработка со сродни институции во земјата и надвор од неа. Вклучен е во 

изготвување на проекти и организира меѓународни симпозиуми и конференции.   
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Табела бр 1. Структура на запишани студенти на единицата на прв циклус 

студии во последните три академски години. 

 

Академска 

година 

Редовни Вонредни 

Машки Женски Вкупно Машки Женски Вкупно 

2015/2016 87 25 112 / / / 

2016/2017 59 14 73 / / / 

2017/2018 53 17 70 / / / 

 

 

Табела бр 2. Број на запишани  студенти по прв пат во прва година во соодветната 

академска година 

Генерација 
Број на 

запишани 

Просечен број 

поени од средно 

училиште 

2015/2016 28 61.29 

2016/2017 14 56.25 

2017/2018 17 62.20 
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Табела бр 3. Вкупен број на дипломирани студенти, период на дипломирање и 

просечен успех на студирање во соодветната академска година 

 

Академска 

година 

Вкупен број на дипломирани студенти  

3 год. 4 год. 5 год. 6 год. > 6 год. 

Просечен успех 

на 

дипломираните 

студенти 

2015/2016 / / 5 1 / 7.75 

2016/2017 / / 6 2 4 7.64 

2017/2018 / / 4 1 2 7.23 

ВКУПНО / / 15 4 6 7.54 

 

 

Табела бр. 4: Учество во Европски проекти во последните три години (2015/16, 2016/17, 

2017/18) 

Вид на проект Број на проекти 

TEMPUS  

FP7  

IPA 1 
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Табела бр. 5: Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено 

време  

Ред. 

бр. 
Категорија на звања 

 

Пол 

 

Вкупно 
Процент со 

научен 

степен 

Доктор на 

науки М Ж Број 
Просечна 

старост 

 Редовен професор      

1. Живко Гацовски Х  1 61  

2. Гоце Цилев Х  1 47  

3.       

 ВКУПНО:     100% 

 Професор на висока стручна 

школа 

     

1.       

2.       

3.       

 ВКУПНО:     100% 

 Вонреден професор      

1. Билјана Петровска  Х 1 45  

2. Стојановски Сашо Х  1 37  

3.       

 ВКУПНО:     100% 

 Доцент      
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1. Мими Ристевски Х  1 52  

2. Панче Дамески Х  1 51  

3. Петар Додовски Х  1 45  

4. Наташа Пејчиновска   Х 1 43  

5. Никола Караболовски  Х  1 39  

6. Талија Христовска   Х 1 32  

1.        

 ВКУПНО:     100% 

 Виш предавач      

1.       

2.       

3.       

 ВКУПНО:     100% 

 Предавач      

1.       

2.       

 ВКУПНО:     100% 

 Виш лектор      

1.       

2.       

 ВКУПНО:     100% 

 Лектор      

1.       
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2.       

 ВКУПНО:     100% 

 Помлад лектор      

1.       

2.       

 ВКУПНО:     100% 

 Предавач асистент со титула 

д-р 

     

1.       

2.       

 ВКУПНО:     100% 

 Асистент      

1. Игор Здравески Х  1 39  

2. Александар Аврамов Х  1 38  

3. Наташа Петровска  Х 1 35  

 ВКУПНО:     100% 

 Асистент докторант      

1. Маја Ангеловска  Х 1 38  

2.       

 ВКУПНО:     100% 

 Помлад асистент      

1.       

 ВКУПНО:     100% 
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Табела бр. 6: Вкупен број на лица (x) и број на лица вработени на неопределено и определено 

време (y) 

  

 

 

Акад

. 

годи

на 

Редовни 

професо

ри 

Вонредн

и 

професор

и 

Доцент

и 

Професо

ри на 

висока 

стручна 

школа 

Виши 

предавач

и 

Предавач

и-

асистенти 

со титула 

д-р 

Виши 

лектор

и 

Соработнич

ки звања  и 

друг 

соработнич

ки кадар 

Вкупен  

број на 

академск

и кадар 

Вкупен број 

на 

администрати

вни 

службеници и 

помошно – 

технички лица 

x y x y x y x y x y x y x y x y x y x y 

2016/17 4 1 4 3 3 1         9 9   12 12 

2017/18 4 1 5 3 5 4         6 6   12 12 

2018/19 5 2 4 2 7 6         4 4   12 12 

 

       Објаснување:   

x- вкупен број на лица  

y – број на лица во постојан работен однос                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Табела бр 7: Анкетен прашалник 
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. 
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Список на вработени лица на ВФБ.  

Ред

ен 

бро

ј 

Име Презиме Работно место 

Образование 

(според 

договорот за 

вработување) 

Наставно-научни, 

научни, наставни 

и соработнички 

звања, 

администрација и 

технички кадар 

1 Живко Гацовски наставник Доктор Редовен професор 

2 Билјана Петровска наставник Доктор Вонр. проф. д-р 

3 Гоце Цилев наставник Доктор Вонр. проф. д-р 

4 Сашо Стојановски наставник Доктор Вонр. проф. д-р 

5 Панче Дамески наставник Доктор Доцент доктор 

6 Игор Здравевски асистент магистер Асистент 

7 Талија Христовска наставник Доктор Доцент доктор 

8 Наташа Петровска асистент магистер Асистент 

9 Петар Додовски наставник Доктор Доцент доктор 

10 Александар Аврамов асистент магистер Асистент 

11 Наташа Пејчиновска наставник Доктор Доцент доктор 

12 Никола Караболовски наставник Доктор Доцент доктор 

13 Мими Ристевски наставник Доктор Доцент доктор 

14 Маја Ангеловска Асистент докторант магистер Асистент докторант 

15 Тина Пејковска 

Самостоен референт 

Тех.секретар-архивар 

Средно 

образование   

16 Кирил Литовски Секретар Високо   

17 Марија Талевска Мурговска 

Советник за 

библиотечно работење Високо   

18 Наташа Макаријоска Беџигеровска 

Раководител на 

одделението за 

финансиско , 

сметководствено и 

материјално работење и 

јавни набавки Високо   

19 Александар Лозановски 

Раководител на 

одделение за ИКТ и 

Библиотека Високо   

20 Билјана Димитровска 

Советник за студентски 

прашања и ЕКТС Високо   

21 Љупчо Џиланов 

Самостоен референт за 

јавни набавки 

Средно 

образование   
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22 Игорче Нечовски Соработник лаборант Високо   

23 Билјана Пауновска хигиеничар 

Средно 

образование   

24 Ване Дурлов портир  

Средно 

образование   

25 Сашо Поповски портир 

Средно 

образование   

26 Драгана Димитријевска Виш лаборант Високо   
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Табела Бр. 8: Резултати од изведена самоевалуација на Ветеринарен факултет 

Битола, согласно Упатството  за  единствените основи  на  евалуацијата  и  

евалуационите  постапки  на  универзитетите  донесено  од Агенција за евалуација на 

високото образование во РМ 

 

 

# Единка 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопш

то не 

се 

соглас

увам 

2 - 

Главно 

не се 

соглас

увам 

3 - 

Ниту се 

согласу

вам, 

ниту не 

се 

согласу

вам 

4 - 

Главно 

се 

соглас

увам 

5 - Да / 

Во 

целост 

се 

согласу

вам 

Пондери

рана 

просечн

а оценка 

Станда

рдна 

девијац

ија на 

оценка

та 

1 Наставникот е 

соодветно 

подготвен за 

реализација на 

наставата 

30 6.67% 0.00% 16.67% 6.67% 70.00% 4.33333 1.40230 

2 Наставникот 

користи 

современи методи 

на наставна 

работа 

30 6.67% 0.00% 20.00% 6.67% 66.67% 4.26667 1.44368 

3 Личната култура 

и односот на 

наставникот се на 

соодветно ниво 

30 6.67% 6.67% 13.33% 3.33% 70.00% 4.23333 1.70230 
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# Единка 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопш

то не 

се 

соглас

увам 

2 - 

Главно 

не се 

соглас

увам 

3 - 

Ниту се 

согласу

вам, 

ниту не 

се 

согласу

вам 

4 - 

Главно 

се 

соглас

увам 

5 - Да / 

Во 

целост 

се 

согласу

вам 

Пондери

рана 

просечн

а оценка 

Станда

рдна 

девијац

ија на 

оценка

та 

4 Испитните/колок

виумските 

прашања се во 

рамките на 

предметната 

програма и 

предвидената 

основна 

литература 

17 17.65% 5.88% 17.65% 5.88% 52.94% 3.70588 2.59559 

5 Наставникот го 

реализира 

предвидениот 

фонд на часови 

30 10.00% 3.33% 13.33% 3.33% 70.00% 4.20000 1.88966 

6 Наставникот 

стимулира 

дополнителна 

активност за 

студентите 

30 6.67% 3.33% 13.33% 10.00% 66.67% 4.26667 1.51264 

7 Наставникот 

обезбедува 

соодветна 

основна и 

29 10.00% 3.33% 10.00% 6.67% 66.67% 4.20690 1.88424 
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# Единка 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопш

то не 

се 

соглас

увам 

2 - 

Главно 

не се 

соглас

увам 

3 - 

Ниту се 

согласу

вам, 

ниту не 

се 

согласу

вам 

4 - 

Главно 

се 

соглас

увам 

5 - Да / 

Во 

целост 

се 

согласу

вам 

Пондери

рана 

просечн

а оценка 

Станда

рдна 

девијац

ија на 

оценка

та 

дополнителна 

литература 

8 Дополнителните 

активности се во 

функција на 

зголемување и 

проширување на 

знаењата од 

предметот 

30 6.67% 3.33% 13.33% 10.00% 66.67% 4.26667 1.51264 

9 Содржината и 

структурата на 

испитните/колокв

иумските 

прашања 

овозможуваат 

објективно 

оценување 

17 11.76% 0.00% 23.53% 11.76% 52.94% 3.94118 1.93382 

1

0 

Оценката е одраз 

на знаењата и 

постигнувањата 

на студентите 

17 23.53% 5.88% 11.76% 5.88% 52.94% 3.58824 3.00735 
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# Единка 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопш

то не 

се 

соглас

увам 

2 - 

Главно 

не се 

соглас

увам 

3 - 

Ниту се 

согласу

вам, 

ниту не 

се 

согласу

вам 

4 - 

Главно 

се 

соглас

увам 

5 - Да / 

Во 

целост 

се 

согласу

вам 

Пондери

рана 

просечн

а оценка 

Станда

рдна 

девијац

ија на 

оценка

та 

1

1 

Наставникот ги 

мотивира и 

вклучува 

студентите во 

наставниот 

процес 

30 6.67% 0.00% 16.67% 3.33% 73.33% 4.36667 1.41264 

1

2 

За време на 

наставата, 

наставникот е 

посветен и 

предизвикува 

интерес кај 

студентите 

30 6.67% 0.00% 13.33% 3.33% 76.67% 4.43333 1.35747 

1

3 

Наставникот е 

отворен и 

достапен за 

консултации и 

соработка со 

студентите 

30 6.67% 0.00% 16.67% 6.67% 70.00% 4.33333 1.40230 

1

4 

Наставникот 

применува 

современи 

30 6.67% 3.33% 13.33% 10.00% 66.67% 4.26667 1.51264 
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# Единка 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопш

то не 

се 

соглас

увам 

2 - 

Главно 

не се 

соглас

увам 

3 - 

Ниту се 

согласу

вам, 

ниту не 

се 

согласу

вам 

4 - 

Главно 

се 

соглас

увам 

5 - Да / 

Во 

целост 

се 

согласу

вам 

Пондери

рана 

просечн

а оценка 

Станда

рдна 

девијац

ија на 

оценка

та 

технологии во 

реализацијата на 

наставата 

(компјутери, 

софтверска 

поддршка, 

информациски 

бази и др.) 

 Макси

мум: 

4.43333 3.00735 

 Миним

ум: 

3.58824 1.35747 

 ПРОС

ЕК: 

4.17206 1.75495 
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