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Резиме 

 

Предлог Законот за високо образование, кој е веќе влезен во собраниска процедура, нуди 

одредени решенија за кои постои реална потреба да се анализираат потемелно бидејќи 

адресираат критични аспекти на високото образование. Од една страна е проблемот на 

рапидно растечките потреби на пазарот на труд во Република Македонија, на кој ќе мора 

да му се приклучи и честа и флексибилна адаптација на наставните програми и планови, 

што во моментов не е доволно адресирано во законските норми и универзитетските 

статути. Од друга страна, постои веќе хронична потреба да се адресира судирот на 

интереси помеѓу различните високообразовни (и останати) установи, доколку се земе во 

предвид дека оваа проблематика не е решена во рамките на статутарните одредби на 

универзитетите. Токму затоа, компаративна анализа на условите и начините на менување 

на наставните планови и програми, како и анализа на решавањето на проблемот на 

конфликт на интереси во високото образование (преку регионалните и светски искуства) се 

наметнуваат како предмет на оваа политичка анализа. 
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Вовед и општа рамка 

 

Последните неколку години бележат значителен пораст на бројот на високообразовни институции 

со што се внесува определена конкуренција на македонскиот пазар за високо образование.  

Моментално во Македонија функционираат 13 високообразовни установи од кои четири се 

државни, а девет се во приватна сопственост: 

 

Државни високообразовни установи Приватни високообразовни установи 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ – Скопје Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово 

Универзитет “Св. Климент Охридски“ - Битола Европски Универзитет - Скопје 

Универзитет во Тетово ФОН Универзитет - Скопје 

Универзитет во Штип Њујорк Универзитет - Скопје 

 Универзитет Американ Колеџ - Скопје 

 Факултет за туризам - Скопје 

 Академија Италијана – Скопје 

 Факултет за бизнис економија Неоком - Скопје 

 Еуро Колеџ - Куманово 

 

Табела 1. 

Преглед на високообразвони установи во Република Македонија во 2007 

 

Во академската 2005/2006 година на Универзитетите во Скопје и Битола  биле запишани вкупно 

48368 студенти.
1
 Од оваа бројка 1276 (2,6%) студенти се запишале на високите стручни школи, 

додека останатите 47092 (97,4%) се студентите кои се запишани на сите години на факултетите.  

Од друга страна, во 2006та година, на универзитетите “Св. Кирил и Методиј“ – Скопје и “Св. 

Климент Охридски“ – Битола дипломирале вкупно 6213 студенти, при што 4924 биле редовни, а 

1289 вонредни студенти.  На високите стручни школи дипломирале 442 студенти (291 редовен и 

151 вонреден студент). 

Кога станува збор за постдипломските студии, во 2006та година магистрирале 184 лица, а со 

звањето специјалист се здобиле 19 лица. Притоа, најголем интерес бил покажан за постдипломски 

студии од областа на општествени науки (40,2%), техничко-технолошки науки (22,8%), 

хуманистички науки (22,3%) и природно-математички и медицински науки (14,7%).  

Конечно, во календарската 2006та година докторирале 85 лица. Притоа, 28 (32.9%) докторирале на 

факултетите од областа на општествените науки, 21 лице (24,7%) докторирале во областа на 

                                                           
1
 Сите податоци се превземени од Државниот завод за статистика на Република Македонија 

(www.stat.gov.mk/statistiki). 
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хуманистичките науки, а 10 лица (11.8%) докторирале на факултетите од областа на медицинските 

науки. 

Бројот на наставниците и соработниците во сите високообразовни установи во Република 

Македонија, во учебната 2006/2007 година, изнесува 2774 лица од кои 1671 или 60,2% се 

наставници и 1103 или 39,8% се соработници во наставата.
2
 

Република Македонија во 2003 ја потпиша Болоњската декларација при што имплементацијата на 

препораките кои произлегуваат од оваа декларација се во почетна фаза. Наспроти ова, стои 

поразителниот податок кој вели дека во 2007 година, буџетските расходи за високото образование 

се проектирани на само 0,35% при што е воочлив тренд на постојано опаѓање во текот на 

последната декада.  

 

Анализа –флексибилност на студиските програми и предметни силабуси 

 

Во услови на зголемена компетитивност на образованието на глобално ниво и доминантниот 

тренд на воспоставување на ефикасна спрега помеѓу пазарот на трудот и програмската понуда на 

високообразовните институции како предуслов за нивен успех се поставува суштинскиот проблем 

на македонското високо образование на отсуство на флексибилност на студиските програми како 

одговор на структуирањето на пазарот на трудот и глобалните тенденции. Доколку се земе 

предвид “актуелноста“ на студиските програми на најголемиот дел на факултети во Македонија, 

кои во голем број на случаи не се менуваат и во рамките на цела академска декада, се доаѓа до 

заклучок дека постои многу слаба динамика и нетранспарентност која резултира со значително 

зголемување на диспаритетот помеѓу студиските програми во Македонија и оние на 

универзитетите во Европската унија, но и на универзитетите во регионот.  Флексибилноста на 

студиските програми во определени научни области подразбира во некои случаи и 

трансформации на курикулумите на годишно ниво како последица на структурните, општествени, 

пазарни и глобални промени кои се присутни во соодветната сфера на истражување. 

Неуспешноста на студиските програми соодветно да одговорат на пазарот на трудот, лесно е 

воочлива доколку се анализираат перцепциите на младата популација во однос на потенцијалот за 

наоѓање на работа по завршувањето на соодветен образовен степен. Така, 54,7% од младите во 

Македонија сметаат дека тешко ќе најдат работа, а дополнителни 10,5% сметаат дека никогаш 

                                                           
2
 Бројот на наставници и соработници е пресметан од податоците добиени од универзитетите во Битола, 

Скопје, Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово и Европски универзитет, Скопје. 
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нема да најдат работа со квалитетот на образованието кое им се нуди во Македонија
3
.  Од друга 

страна, инертноста и нефлексибилноста во крајна линија продуцира некомпатибилност на 

студиските програми како внатре во самиот универзитет, така и на национално ниво, и што е 

особено важно за Македонија - на ниво на целиот европски простор на високо образование. Во 

услови на некомпатибилни (од содржински, но и од јазичен карактер), заостанати и неатрактивни 

студиски програми, успехот на процесот на мобилност на студентите (интра-универзитетска и 

посебно меѓународна мобилност) би бил значително лимитиран. Самата суштина на проблемот 

може да се перцепира од два аспекти: нормативен и супстанцијален. 

Предлог законот за високо образование нуди релативно ригидна рамка за менување на студиските 

програми. Според Член 104, студиските програми од прв, втор и трет циклус, како и студиските 

програми за усовршување ги усвојува сенатот на соодветниот универзитет на предлог на наставно 

научниот совет или наставничкиот совет на единица на универзитетот или на самостојна 

високообразовна установа. Потоа, овие студиски програми треба да бидат акредитирани од страна 

на Одборот за акредитација. Следниот чекор, во зависност од изворот на финансирање на 

студиската програма, подразбира согласност од Владата на Република Македонија доколку 

програмата е финансирана од државниот буџет, или согласност од министерството кое е надлежно 

за работите на високото образование во случај на програма на приватните високообразовни 

установи. Новата студиска програма мора да биде објавена најдоцна до објавувањето на 

конкурсот за упис на студенти. Ваквата комплексна процедура би можела да се перцепира како 

отежнувачки фактор за аспирациите за промени во студиските програми. Доколку компаративно 

ги погледнеме процедурите во англо-саксонските образовни системи ќе видиме дека тие 

обезбедуваат поголема флексибилност на процедурата за промена на студиските програми која  

најчесто се задржува на ниво на интегрираните универзитети
4
. Од друга страна, регионалната 

практика укажува на процедури кои се слични со онаа која ја предлага предлог Законот за високо 

образование. Во секој случај, оправданоста на оваа повеќестепена процедура е одржлива на 

среден рок имајќи ја во предвид неконсолидираноста на македонскиот пазар на високо 

образование и нискиот степен на реформа на високообразовниот процес што истовремено налага 

потреба од построга контрола. Сепак, долгорочната реформа мора да обезбеди поефикасни 

                                                           
3
 Податоците се превземени од “Истражување за очекувањата на младите во Република Македонија“. 

Фондација Фридрих Еберт, канцеларија Скопје/Институт за Демократија “Societas Civilis” - Скопје, 2006, стр. 

36. 
4
 Така на пример на Универзитетот во Оксфорд студиските програми се дизајнираат во рамките на посебен 

Комитет за образовна политика и стандарди (University of Oxford: Council Regulations 15 of 2002). Сличен 

пример нуди и Универзитеот во Мелбурн каде финална инстанца е Академскиот одбор на Универзитетот 

(University of Melbourne: Statute 4.1).   
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нормативни услови со цел да се постигне компетитивна и компатибилна рамка на студиски 

програми, што впрочем веќе е антиципирано од страна на самите универзитети во Македонија
5
.     

Од друга страна, суштинската реформа зависи од самата содржина на студиските програми т.е. 

нивниот квалитет, композитност и транспарентност. Содржинските стандарди не се експлицитно 

наведени во предлог Законот за високо образование
6
 кој во членот 99 укажува само на потребата 

на нивна компатибилност со единствениот европски простор за високо образование, а соодветна 

конкретизација предвидува со усвојување на Правилник за националната рамка на 

високообразовните квалификации кој треба да го усвои Владата на Република Македонија, како и 

со посебен акт на Одборот за акредитација. На овој начин ќе се обезбеди рамка на стандарди кои 

би требало да обезбедат услови за подобра компатибилност, но супстантивноста на 

конкурентноста не лежи во генералната рамка на студиската програма, туку во самата структура на 

предметите кои се предаваат. Клучно е прашањето на дизајнот на самите предмети при што од 

исклучителна важност е тие да бидат олицетворение на потребите на пазарот на трудот и 

најновите трендови во соодветната научна дисциплина, а не продукт на субјективна 

интерпретација на човечките ресурси на факултетите. Најчесто, овој принцип кој моментално е 

ориентиран кон професорите и нивните потреби и (не)способности резултира со инертност, 

застареност на предметите и нивна некомпатибилност со светските трендови при што во голема 

мера изостанува клиничка настава и трансфер на практични вештини во образовниот процес. Во 

прилог на оваа теза оди и перцепцијата на младата популација во Македонија за ова прашање. 

Така дури 72,5% од младите луѓе во Македонија сметаат дека образовниот систем нуди 

ограничени или никакви можности за стекнување со практични вештини (36,9% - ограничени 

можности; 35,9 – не нуди никакви можности за стекнување со практични вештини)
7
. Очигледното 

решение на проблемот оди кон зајакната политика на конкуренттност на академските човечки 

ресурси и зајакната академска контрола. Меѓутоа, во случајот на Македонија слабата 

конкурентност и некомпатибилност се дополнително зајакнати со отсуство на стандарди за 

креирање на посебни предмети и нивна слаба транспарентност. Доколку се погледнат законската 

рамка и статутите на универзитетите, стандардите кои се однесуваат на студиските програми нудат 

                                                           
5
 Така на пример “создавањето механизми за олеснување на процедурите за промена на студиските 

програми“ е една од приоритетните цели на Стратегијата за развој на  Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ 

во Скопје за периодот 2004 – 2010. стр. 39.  
6
 Доколку компаративно се анализира регионот, ќе видиме дека Република Хрватска е најригорозна по ова 

прашање каде што соодветната стандардизација на студиските програми е и законски регулирана (Zakon o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju broj: 01-081-03-2660/2. Член 78).  
7
 Податоците се превземени од “Истражување за очекувањата на младите во Република Македонија“. 

Фондација Фридрих Еберт, канцеларија Скопје/Институт за Демократија “Societas Civilis-Скопје, 2006, стр. 36. 
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половични решенија кои содржат површни информации за посебните предмети без соодветна 

подлабока конкретизација. Оттука, принципот на задолжителност на наставен план на предмет 

(syllabus) во рамките на студиската програма (кој пак е клучен предуслов за обезбедување 

студентска мобилност) воопшто не е регулиран. Овој принцип веќе одамна е базичен стандард на 

сите западни универзитети, кој исто така е соодветно регулиран и во регионот. Така, во Хрватска 

регулацијата е на ниво на закон
8
, а во останатите држави е дел од статутите на универзитетите. 

Како концепт, наставниот план на предмет претставува документ кој детално го деконструира 

соодветниот предмет и ги дава сите неопходни информации кои му се потребни на студентот 

истовремено давајќи информации околу академската релевантност и апликативност на предметот 

во рамките на научната област, но и во рамките на студиската програма на соодветниот факултет. 

Директната поврзаност на флексибилноста на студиските програми и посебно нивната 

транспарентност со постоењето на стандардизација на институтот силабус произлегува од 

неговите функции во високообразовниот процес:
9
 

� Воспоставува почетен момент на контакт и врска помеѓу студентот и предавачот 

� Помага во воспоставувањето на интензитетот на предметот 

� Ги опишува уверувањата на предавачот во врска со неговите образовни цели 

� Ги запознава студентите со логистичките аспекти на предметот 

� Содржи збирка на материјали за учење 

� Ги дефинира обврските на студентот за успешна работа во рамките на предметот 

� Го опишува процесот на активно учење 

� Го утврдува предметот во еден поширок образовен контекст 

� Обезбедува концептуална рамка 

� Насочува на достапните извори за учење 

� Служи како договор помеѓу предавачот и студентите 

Овој концепт кој несомнено е ориентиран кон студентите и нивната квалификација е суштински и 

за зголемувањето на компетитивноста на професорскиот кадар. Подготвувањето и редовното 

ревидирање на силабусите претпоставува интроспективен однос кон сопствениот пристап кон 

предавањата и евалуација на сопствената стратегија за трансфер на знаењето. Имајќи во предвид 

дека суштината на студиската програма во однос на студентите е таа да биде збир на јавно 

достапни силабуси (кои на секој сериозен универзитет се достапни и електронски), силабусот е 

еден од најважните параметри преку кој се врши евалуација на работата и начинот на трансфер на 

                                                           
8
 Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju broj: 01-081-03-2660/2. Член 79 

9
 Grunert, Judith (1997) The Course Syllabus: A Learning-Centered Approach. 
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знаење на секој предавач, а воедно и соодветната актуелност и употребливост на материјата која 

се изучува. Ваквата транспарентност е битна и за попрецизно обликување на останатите предмети 

во рамките на студиската програма преку детален компаративен преглед на она што се изучува, со 

што се избегнува повторување на материјата што се изучува. Финално, непостоењето на овој 

принцип подразбира нетранспарентност која значително може да го загрози процесот на 

студентска мобилност. 

 

Компаративна анализа – решавање на судирот на интереси  

во високото образование (Југоисточна Европа) 

 

Новиот предлог Закон за високо образование во Република Македонија, кој е во фаза на 

донесување, како и во фаза на јавна делиберација во однос на решенијата кои се понудени во 

него, во членовите 139, 140 и 141 го регулира и ангажманот на визитинг професорите т.е 

професорите од други акредитирани високообразовни установи, како и афирмираните научници, 

стручњаци од праксата и уметниците. Очигледно е дека оваа материја е солидно регулирана т.е. 

предлог Законот стипулира дека “по покана од органот на управување на високообразовната 

установа професори од акредитирани високообразовни установи, признати научници и истакнати 

уметници од земјата и странство, можат како гости, без распишување на конкурс, да извршуваат 

високообразовна и научно-истражувачка дејност за одредено време”
10

. Дополнително, член 141 ја 

уредува политиката на партиципација на научниците, стручњаците и уметниците без соодветно 

исполнети услови кои можат да учествуваат во наставата во одделни делови на одреден наставен 

предмет, во обем и услови утврдени од високообразовната установа. 

Формулацијата и суштината на овие одредби позитивно ја дефинира правната материја во врска 

со ангажманот на визитинг професорите, со само делумно регулирање на проблематиката во 

врска со евентуалната појава на судир на интереси која потекнува од ангажманот на професорите 

од други акредитирани високообразовни установи
11

. Иако во европската пракса, законите кои се 

однесуваат на оваа проблематика најчесто не нудат прецизна дефиниција на оваа проблематика
12

, 

                                                           
10

 Член 140, став 1 од предлог Законот за високо образование во Република Македонија. Предлог Законот е 

достапен на интернет страницата на Министерството за наука и образование www.mon.gov.mk.  
11

 Во предлог Законот во член 139 кој се однесува на правото на вршење дејност во друга високообразовна 

установа на лица избрани во звања на јавни универзитети, во ставот 3 се вели дека “лицето од став 1 и 2 на 

овој член може да врши високообразовна дејност не повеќе од 30% од обемот утврден со Правилникот за 

нормативите и стандардите за основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна 

дејност”. Истиот член во ставот 2 предвидува дека за дополнителниот ангажман согласност дава 

универзитетот, без да прецизира кој орган ја дава согласноста.  
12

 Така на пример, оваа проблематика не ја третираат законите кои се однесуваат на високото образование 

во Данска, Естонија, Бугарија, Полска, Хрватска и Литванија.  
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ситуацијата во Република Македонија е значително различна од аспект на уредување на ова 

прашање врз база на универзитетските/факултетските статути. Имено, иако во повеќето држави 

оваа проблематика не е опфатена со легислативата за високо образование (или во најмала рака не 

е специфично дефинирана), најголем дел од универзитетите/факултетите имаат прецизно 

утврдени правила за решавање на судирот на интереси во рамките на своите статути. Со оглед на 

тоа дека во Република Македонија најголемите универзитети (Св. Кирил и Методиј - Скопје, 

Универзитетот на југоисточна Европа - Тетово како и Св.Климент Охридски – Битола) во своите 

статути не ја регулираат оваа проблематика, се поставува прашањето за евентуалната законска 

обврска која би можела да биде интегрирана во новиот Закон за високо образование во Република 

Македонија (а која делумно се предвидува во член 139), а прецизно и сеопфатно би го адресирала 

ова прашање. Ова уште повеќе ако се знае дека судирот на интереси сериозно се третира и во 

регионот на југоисточна Европа, но и во англо-саксонската високообразовна традиција, која 

најпрецизно и најтемелно ја уредува оваа проблематика и и посветува сериозно внимание. Со 

оглед на тоа дека академската јавност во Република Македонија е сериозно заинтересирана за 

конструктивно решавање на овој проблем, компаративна анализа на оваа проблематика се чини 

најсоодветно средство за евентуалните статутарни/законски решенија кои би го регулирале ова 

прашање. 

Во однос на ситуацијата на универзитетите од бивша Југославија и Југоисточна Европа воопшто, не 

постои воедначена политика во однос на решавањето на прашањето на судир на интереси на ниво 

на универзитетските статути. Така на пример Универзитетот во Љубљана не поставува строга 

рамка за решавање на ова прашање туку само генерално стипулира принципи кои овозможуваат 

непречено вклучување на наставници кои не се матични на љубљанскиот универзитет (слично на 

одредбите на предлог Законот за високо образование кај нас). Така, во член 228 на статутот на 

универзитетот во Љубљана се вели дека “членка на универзитетот непречено може да вклучи во 

своето педагошко (...) работење наставници на туѓи универзитети за изведба на дел или цели 

предавања на одреден предмет”. Иако визитинг професорите немаат право на глас во органите на 

факултетот на кој гостуваат, тие уживаат одредени права поврзани со предметот и научното поле 

во кое се активни. Исто така, иако судирот на интереси не е директно споменат, сите професори 

според обврските предвидени во член 234 (став 1, алинеа 2 и 4) на статутот на Универзитетот се 

должни да ги почитуваат актите на Универзитетот, како и да го штитат угледот на Универзитетот
13

.  

                                                           
13

 Како што понатаму е презентирано, ова може да значи дека судирот на интереси е регулиран на ниво на 

акти на индивидуалните факултети или дека за непочитување на угледот на универзитетот/факултетот може 

да се смета и ангажман на одредена институција која назначените органи на универзитетот/факултетот би 
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Ако во случајот на најголемиот словенечки државен универзитет постојат одредби кои само 

оддалеку ја тангираат проблематиката на судирот на интереси во високото образование, статутите 

на универзитетите во Белград и Загреб се далеку поконкретни и поригорозни. Така на пример 

статутот на белградскиот државен Универзитет јасно укажува дека “научното, наставното, 

стручното или деловното делување на наставникот, истражувачот и соработникот вон 

Универзитетот, како и интересите кои произлегуваат од тоа делување, не смеат да бидат во судир 

со интересите на Универзитетот и високошколските единици во негов состав, ниту да го 

нарушуваат угледот на Универзитетот и овие високошколски единици”
14

. Во став 2 на истиот член 

(132) дополнително се укажува дека склучувањето на договор со кој работно се ангажира 

професор на белградскиот Универзитет од страна на друга високошколска установа, треба да биде 

претходно одобрено од страна на стручниот орган на високошколската установа во која 

професорот има засновано работен однос. Во став 4, на истиот член, јасно се вели дека 

непочитувањето на оваа процедура (став 1 и 2), претставува повреда на работната дисциплина и 

соодветно се санкционира. Став 5 оди и чекор понатаму велејќи дека дури и одредена 

високошколска установа не смее, како правно лице, да склучи договор или да стапи во одреден 

деловен аранжман со домашна високошколска установа, ако со тоа се нарушува интересот на 

Универзитетот во Белград. За ваков тип на аранмжмани меѓу две институции, Сенатот на 

Универзитетот во Белград треба претходно да даде согласност. Ова јасно укажува не само на 

наставниците како на индивидуални носители на одговорност при појава на евентуален судир на 

интереси, туку и на факултетите како колективни единки на Универзитетот, кои би можеле да 

бидат запрени во своите намери да остварат штетен договор по Универзитетот, во најопшта 

смисла, од страна на универзитетскиот Сенат. 

Ако се зборува за прецизно стипулирање на проблематиката на судирот на интереси во високото 

образование, од сите поместени примери во регионот, Универзитетот во Загреб е најтемелен и 

најпрецизен во своите одредби поместени во само четири става на членот 91 од статутот на 

Универзитетот. Така првиот став е скоро идентичен со оној на Универзитетот во Белград, каде во 

најопшта смисла се забранува делување на вработените на Универзитетот во Загреб на други 

установи кои му конкурираат на матичниот Универзитет. Разликата во двата примера (Белград и 

Загреб) е вп тоа што судирот на интереси во случајот на Универзитетот во Загреб, должен е да го 

спречи, ограничи или услови (евентуалниот договор со друга установа – м.з.) Ректорот на 

                                                                                                                                                                                            

можеле да ја оценат како несериозна. Таков е примерот на неколку универзитети во САД. Оттука и логиката 

на овие две конкретни одредби кои иако општо ја регулираат оваа тематика, сепак допираат одредена 

проблематика поврзана со судирот на интереси. 
14

 Член 132, став 1 од статутот на Универзитетот во Белград. 
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Универзитетот или раководителот на членката на Универзитетот т.е. деканот на соодветниот 

факултет (став 2). Заради избегнување на недоразбирања надворешната наставна активност мора 

да биде регулирана со договор помеѓу Универзитетот во Загреб и факултетот (вон составот на 

Универзитетот во Загреб) кој има намера да ангажира одреден наставник (став 3). Она што е 

можеби најважно е дека дополнителната активност на наставникот не смее да надмине 30% од 

редовната наставна активност на наставникот на матичниот Универзитет (став 3). Ова е мошне 

прецизно и конкретно ограничување кое јасно укажува на максимум дозволениот лимит на 

активност која му е допуштена на одреден наставник од Универзитетот во Загреб, со цел да не 

биде доведен во прашање наставно-научниот процес на матичниот Универзитет. Лимитот од 30% 

може да биде надминат само во случај на заеднички програм на Универзитетот во Загреб и друг 

факултет вон неговиот состав (став 4) т.е. само ако тоа му оди прилог на Универзитетот за 

остварување на одреден заеднички проект. 

 

Компаративна анализа - решавање на судирот на интереси  

во високото образование (англо-саксонска образовна традиција) 

 

Пристапот на универзитетите во регионот кои имаат долга традиција на академско работење, во 

однос на решавањето на прашањето на судир на интереси е мошне сериозен и дециден, иако 

постојат индивидуални разлики помеѓу универзитетите. Сепак, англо-саксонската традиција на 

високо образование нуди најпрецизна политика на регулирање на ова прашање, како низ 

статутите на факултетите, така и низ посебни правилници кои се донесуваат со единствена намера 

да спречат било каков евентуален судир на интереси, во академски, но често пати и во деловен 

смисол. 

За тоа дека и во оваа традиција не постои потполно воедначен пристап, говорат и различните 

нивоа на уредување на оваа проблематика, но и различниата комплексност на одредбите кои 

постојат да ја регулираат оваа специфична тема. Така на пример статутот на Cambridge 

универзитетот (секција U – трето поглавје - Дисциплина, отпуштање и отстранување од 

должност), само најопшто предвидува дека “…директорот на одреден департман или друга 

институција, или претседателот на Бордот, Синдикатот, или друго тело...”
15

 може да реагира ако 

смета дека има “...солидна основа за верување дека односот или перформансот на член на 

академскиот кадар е или бил незадоволувачки...”
16

. Според ставот 2, споменатите органи прво 

                                                           
15

 Секција U, трето поглавјe, став 1 од статутот на Универзитетот Cambridge.  
16

 Ibid. став 2. 
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даваат усна опомена, образлагајќи ги причините за истата. Ова секако не ја тангира директно 

проблематиката на судир на интереси, но во ниеден случај не ја ни исклучува. 

Многу попрецизни и постудиозни во регулирањето на проблематиката на судир на интереси се 

универзитетите и факултетите во Соединетите Американски Држави. Се чини дека ова прашање е 

најпрецизно и најтемелно решено токму во САД, со оглед дека многу често се носат и посебни 

правилници за оваа пролематика. Така на пример Wharton факултетот при Универзитетот во 

Пенсилванија уште во 1984 година има донесено посебен правилник (надополнет во 1999) во кој 

специфично се регулира проблематиката на судир на интереси. Она што е примарна специфика  на 

овој правилник, е одредбата во која се вели дека “…следните позитивни и известувачки 

побарувања се однесуваат на редовните професори (...) вонредните професори (...) и помладиот 

академски кадар (...) како и на факултетската администрација...”
17

. Во став 1 како и во став 2 

(алинеа a, b, c, d и e) на истото второ поглавје на Правилникот, прецизно се дефинира кому треба 

да се пријави било каква воншколска профитна активност
18

 како и што точно се смета за судир на 

интереси. Во оваа смисла судир на интереси може да се појави при: 

• Контунуиран ангажман како на пример членување во борд или консултантска куќа - (став 2, 

алинеа a) 

• Секој надворешен истражувачки ангажман кој би можел логично да се изврши на 

матичниот Универзитет - (став 2, алинеа b) 

• Било какво учество во едукативен програм вон факултетот Wharton (се мисли на семинари, 

обуки, школи) - (став 2, алинеа c) 

• Корпоративна едукација подолга од три дена годишно - (став 2, алинеа d) 

• Учество во бизнис започнат од студенти на факултетот - (став 2, алинеа e) 

Овие правила важат дури и за привремено ангажираниот академски кадар на Wharton факултетот. 

Универзитетот во Мисури, судирот на интереси го регулира со тоа што го поставува од аспект на 

непреченото и ефективно исполнување на обврските од страна на вработените. Во делот на 

општите одредби кои се однесуваат на судирот на интереси од статутот на универзитетот јасно се 

вели дека “вработените на универзитетот (...) ќе се воздржат од обврски и свесно ангажирање во 

надворешни активности од финансиски интерес некомпатибилни со непристрасното, објективното 

и ефективното извршување на нивните должности”
19

. Во продолжение на став 1, забранета е дури 

и политичката активност која би подразбирала употреба на сопственост, фондови, позиција или 

                                                           
17

 Wharton School, University of Pennsylvania. Conflict of interest guidelines. 1984. стр.2. 
18

 Во овој случај на Деканот на факултетот, без разлика за каква дејност се работи. 
19

 Statute of the University of Missouri – Conflict of interest – general provisions. Став 1. 
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моќ дадени од страна на Универзитетот. Што се однесува до прецизното дефинирање на условите 

под кои може да се појави судир на интереси, статутот на Универзитетот во Мисури предвидува 

четири ситуации и тоа: надворешен интерес на вработен на Универзитетот, идентични деловни 

активности како оние на Универзитетот (вклучително настава, истражување итн.), вработување во 

полн капацитет на друга институција и држење настава на друг универзитет. Што се однесува до 

држењето настава на друг универзитет потребна е претходна дозвола од деканот или раководното 

тело на универзитетот во Мисури.    

Најпрецизното дефинирање на судирот на интереси е предвидено во правилникот на 

универзитетот Queen’s од Калифорнија. Ова најмногу се должи на разделувањето на судирот на 

интереси од судирот на обврски
20

. Судирот на интереси е дефиниран како ситуација кога “...една 

личност е ставен во позиција каде неговите или нејзините лични интереси, финансиски или други, 

или на близок член на семејството (...) се судрува или се чини дека се судрува со примарната 

одговорност кон Универзитетот”
21

. Од друга страна пак судирот на обврски е дефиниран како 

ситуација која се јавува кога “…личните надворешни активности или обврски, платени или 

неплатени, пречат во неговите или нејзините (професорот м.з.) примарни одговорности на 

Универзитетот бидејќи повеќе ја намалуваат отколку што ја помагаат способноста на вработениот 

на факултетот да ги исполни овие одговорности”
22

. Со самото разделување на овие два концепта, 

јасно се укажува на недозволените активности на вработените на факултетот, кои се конкретно 

посочени и се однесуваат како на евентуалниот судир на деловни интереси, така и на 

евентуалното неисполнување на обврските поради дополнителни ангажмани како на пример 

наставна дејност, консултантство, професионални или непрофесионални активности или обврски, 

кои пречат во исполнувањето на превземените обврски кон факултетот. Queen’s универзитетот 

нуди и детална процедура за пријавување
23

 на дополнителни обврски од кои би произлегол судир 

на интереси или обврски, а пријавувањето се врши до деканот, заменик-директорот или 

директорот на соодветната институција.  

Што се однесува пак до Johns Hopkins универзитетот и Johns Hopkins School of Medicine како негов 

интегрален дел, конфликтот на интереси не е драстично поинаку регулиран во однос на останатите 

                                                           
20

 Буквалниот превод на “conflict of commitment” би бил “судир на посветеност”. За попрецизно смисловно 

дефинирање ќе го употребиме терминот “судир на обврски”. 
21

 Queen’s University. Statute - Conflict of interest. Секција 2, став 1. 
22

 Ibid. Секција 3.  
23

 Оваа процедура опфаќа поднесување на барање во кое ќе бидат наведени природата на работата, 

временската рамка и обврските, евентуалната вклученост (логистичка, инфраструктурална, финансиска) на 

матичниот универзитет, претходни надворешни активности и влијанието на надворешната активност на 

наставата, истражувањето и услужните одговорности на наставникот. Ова не значи дека дозвола за ваква 

активност се добива по автоматизам. Барањето може да виде и одбиено. 
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универзитети во САД. Она што е карактеристично е позитивната одредба од правилникот кој се 

однесува на регулирањето на судирот на интереси, а го стимулира учеството на членовите на 

факултетот/универзитетот во најразлични институции, асоцијации и компании, но само доколку 

тоа е во интерес на факултетот/универзитетот. Сепак правилникот предупредува дека вработените 

пред се треба добро да размислат околу дополнителните ангажмани во смисол на евенуталното 

загрозување на обврските кон факултетот/универзитетот. Карактеристична е и дистинкцијата на 

дел од правилникот кој укажува дека овие ангажмани не смеат да ја загрозат основната академска 

слобода. Се препорачува и внимание при изборот на дополнителни ангажмани, со цел да се 

запази сериозноста на институциите на кои вработените на John Hopkins универзитетот се 

ангажираат, како не би му се наштетило на угледот на истиот. 

 

* * * 

 

Табеларно прикажано, универзитетите/факултетите во регионот, Велика Британија и САД го 

регулираат судирот на интереси на следниот начин (види табела 2). 

 

Заклучоци  

 

� Во рамките на македонските универзитети постои значителна нефлексибилност на 

процесот на ревидирање на наставните планови и програми 

 

� Ревидирањето на наставните планови и програми во високото образование во Република 

Македонија се случува премногу ретко и не соодветствува со побарувањата на пазарот на 

труд 

 

� Иако прифатлива на среден рок, процедурата за ревидирање на наставните програми во 

Република Македонија е премногу сложена и долга 

 

� На високообразовните установи во Македонија постои недоволно развиен концепт на 

креирање на силабуси, кои се најчесто нетранспарентни 

 

� Предлог Законот за високо образование не нуди специфични одредби кои би го 

регулирале темелно судирот на интереси во високообразовните установи (освен во членот 

139 околу дополнителниот ангажман на кадарот од јавните универзитети) 

 

� Самите високообразовни установи во Македонија не го регулираат на ниту еден начин 

судирот на интереси на самите универзитети/факултети 

 

� Проблематиката на судир на интереси сериозно се третира во голем број на статутарни и 

други одредби (policy documents, правилници) на универзитетите како во регионот така и 

во САД, со цел овие ситуации да се избегнат 
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Регулира судир на 

интереси 

 

Уредено со: 

Потребна дозвола за 

дополнителен ангажман 

од: 

 

Специфични одредби 

Универзитет во 

Љубљана 
НЕ ДИРЕКТНО / / / 

Универзитет во Белград ДА Статут на универзитетот 
Стручен орган на 

факултетот 

Забрана за факултетите 

како правни лица во 

случај на потенцијално 

штетни договори 

 

 

Универзитет во Загреб 

 

 

ДА 

Статут на универзитетот Ректор, Декан 

Горен лимит за инд. 

ангажман од 30% за 

професори во однос на 

ангажманот на 

матичниот факултет 

 

Универзитет Cambridge 

 

НЕ ДИРЕКТНО / / / 

Wharton School – 

Универзитет во 

Пенсилванија 

ДА Правилник Декан 

Правилникот важи и за 

привремено 

ангажираниот кадар 

Универзитет во Мисури ДА Статут на универзитетот 
Декан или раководно 

тело 
/ 

Queen’s универзитет - 

Калифорнија 
ДА 

Правилник  

(policy document) 

Декан, директор или 

заменик директор на 

соодветната институција 

Конфликт на интереси 

одделно третиран од 

конфликтот на обврски 

Johns Hopkins School of 

Medicine – универзитет 

Johns Hopkins 

ДА 
Правилник  

(policy document) 
/ 

Внимание при избор на 

дополнителен ангажман 

  

 

Табела 2. 

Регулирање на судир на интереси на различни универзитети во ЈИЕ , В.Британија и САД 

 

 

Препораки 

 

� Високообразовните институции треба да воспостават поредовни и поадекватни механизми 

за ревидирање и обнова на студиските програми и наставните планови, кои би ги земале 

во предвид и потребите на пазарот за труд 

 

� На долг рок да се упрости процедурата за ревидирање на студиските програми и 

наставните планови, и компетенциите да се префрлат на ниво на посебни работни тела на 

универзитетите 

 

� Академскиот кадар да поминува задолжителни обуки за креирање на наставни програми, 

а високообразовните установи да пропишат стандарди за креација, имплементација и 

транспарентно претставување на студиските програми и наставните планови пред 

студентите 

 

� Новиот Закон за високо образование би требало да содржи одредби кои би ги обврзале 

универзитетите во Македонија да го адресираат прашањето на судир на интереси колку 

што е можно потемелно  

 

� Самите универзитети да донесат статутарни или друг вид (преку правилници) одредби кои 

детално би го уредиле прашањето на судир на интереси во соодветните високообразовни 

институции 
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� Актите кои би го уредиле прашањето за судир на интереси да ги адресираат следните 

прашања:  

 

o кои активности се сметаат за судир на интереси, а кои за судир на обврски во однос 

на матичниот универзитет/факултет 

 

o кои се субјектите кои би биле тангирани од овие решенија (дали само професорите 

или севкупниот кадар на факултетите) 

 

o кој орган на универзитетот одлучува за судирот на интереси и дозволува ангажман 

надвор во универзитетот доколку истиот не постои 

 

o процедури за рапортирање во случај на судир на интереси од страна на 

вработените  

 

o обемот и условите под кои одреден вработен на универзитетот може да изведува 

активности на други високообразовни институции, фирми, компании и останати 

правни ентитети 
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