
 

 

П Р О Г Р А М А 
за работа на Ректорот на УГД во тригодишниот мандатен период 2022-2025 година 

 

 Во следните три години, во услови на економска и енергетска криза, програмата 

за работа на УГД ќе се базира на обезбедување на самоодржливост и зајакнување на 

ресурсите на универзитетот. За таа цел, особено внимание ќе се посвети на : 

- Подобрување на материјално финансиската положба на наставниот кадар  

- Зајакнување на наставната и научно-истражувачката дејност и  

- Развивање на апликативната дејност и отворање на нови центри за апликативна 

дејност.  

Подобрување на материјално финансиската положба на наставниот кадар редовно 

вработен на УГД: 

1). Зголемување на платата на наставниците од сопствената сметка на УГД во 

најкраток можен рок. 

2). Обезбедување на преносни компјутери (Лаптоп) за наставниците кои досега 

немаат во најкраток можен рок 

3.) Обезбедување на одреден годишен износ на парични средства за секој редовно 

вработен наставник на УГД  наменет за објавување на научно истражувачки 

трудови  

Зајакнување на наставната и научно-истражувачката дејност: 

 Наставна дејност: 

1) Активна кампања за промовирање на универзитетот во земјата и во земјите од 

регионот во соработка со Центарот за односи со јавноста (ЦОЈ), со цел 

зголемување на бројот на запишани студенти, како од државава така и од 

странство). 

2) Според ангажманот во наставата, на одредени професори, одредени катедри па и 

одредени факултети ќе се доделуваат финансиски средства кои ќе бидат 

користени наменски, на пр. учество на конференции, котизации за публикување, 

покривање на дел од трошоци за опрема и. т.н.  

3) Креирање на интердисциплинарни студиски програми за втор циклус. На пример 

студент-магистрант од машински факултет, за потребите на своите истражувања 

да може да слуша предмет кој се нуди на одредена програма на втор циклус на 

факултет за информатика 

4) Распоредот на часови за професорите кои доаѓаат од страна, ќе биде така креиран 

да се овозможи заеднички превоз на 4-5 професори со едно возило, при што 

наставникот-сопственик на возилото ќе добива надокнада за патни трошоци.  

5) Сите програми од трет циклус да овозможуваат интердисциплинарност 

6) Активирање на алумни клубот преку организирање на промотивни активности во 

насока на промоција на Факултетите во периодот на уписи (соработка со ЦОЈ). 



7) Развивање на одредени студиски програми и на Англиски јазик со цел 

привлекување на странски студенти 

Научно-истражувачка дејност: 

1) Ќе се формира универзитетска служба која ќе ги следи конкурсите и 

благовремено ќе го информира соодветниот професорски кадар за појава на 

одредени конкурси. 

2) При избор во наставно-научни звања ќе се елиминира правилото за издавање на 

наставно помагало. 

3) Освен на ННС, раководителите на катедри ќе се состануваат барем еднаш 

месечно под претседателство на деканот на единицата, да организираат, 

планираат и аплицираат на одредени научно-истражувачки или апликативни 

конкурси. 

4) Научно-истражувачките и апликативните проекти ќе бидат јавни на ниво на 

факултет. При аплицирање на одреден конкурс, главниот истражувач или 

раководителот на катедрата ќе мора да го презентира и образложи проектот пред 

раководителите на другите катедри и пред други заинтересирани професори од 

единицата.   

5) Редовно комуницирање за научните постигнувања на вработените на УГД 

(соработка со ЦОЈ). 

6) Формирање на посебен одбор составен од претставници од сите подрачја по 

Фраскатиева класификација одделно, во кои би биле делегирани членови од 

единиците и кои би заседавале еднаш до двапати годишно, а би имале 

советодавна улога, за унапредување на универзитетските политики.   

 

Апликативна дејност 

1) Освен постоечките лаборатории и центри за вршење на апликативна дејност и 

давање услуги на фирми и поединци, се предвидува да се отворат нови вакви 

центри. 

2) Универзитетот ќе ги промовира услугите на своите лаборатории и центри за 

апликативна дејност на интерен саем пред стопанските субјекти еднаш годишно.  

3) Ќе се стимулира интердисциплинарно вршење на апликативна дејност на два или 

повеќе центри со цел конкурирање на поголеми проекти. 

4) Подобрување на инфраструктурата на ФМН – отварање на нови студентски и 

апликативни лаборатории, активирање и отпочнување со работа на 

Стоматолошкиот клинички центар, отворање/решавање на просторните услови 

за вработените на ФМН. 

5) Отворање на мултимедијална/и лабораторија/и за реализација на аудиовизуелни 

проекти, наменета за повеќе факултети (Академии, Факултет за образовни науки, 

Економски факултет, Филолошки факултет и сл.). 

6) Подобрување на функционирање на Центарот за односи со јавност во делот на 

промоција на УГД, организирање на наменски настани со цел промоција на 

факултети/проекти/активности на универзитетот во текот на целата година. 

Интерна стопанска дејност 



1) Инвестирање во соларни панели кои би биле инсталирани на паркот во 

техничкиот Кампус 2. На овој начин ќе се заштедат значителни средства кои се 

трошат за електрична енергија. 

2) Средствата за спонзорирање на спортски тимови и останати манифестации ќе се 

одобруваат транспарентно на Ректорска управа, а корисниците на овие средства 

ќе имаат обврска соодветно да го рекламираат и промовираат универзитетот. 

3) Инклузивност и транспарентност при планирање на нови инвестиции во 

инфраструктура на УГД. 

  

 

       Со почит 

Штип, 19.05. 2022     Проф. д-р. Владо Гичев 


