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ВОВЕД
Извештајот за самоевалуација на Научниот институт за тутун-Прилеп претставува официјален
документ за резултатите од извршеното самооценувањето на оваа единица на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“-Битола од 15. 09. 2012 година до 31.12.2016 година, за потребите на
надворешна евалуација на Универзитетот. Изготвен е од страна на Комисијата за самоевалуација
(Одлука на Научниот совет на НИТП, бр. 16-1034/3 од 19.11.2015 год.) Во согласност со одредбите од
Статутот на Универзитетот (член 145), комисијата е составена од 7 члена (6 од редот на
наставничкиот кадар и 1 член како претставник на студентите), во склад со бројот на научни,
односно наставно научни организациони единици на Институтот.
Основна цел на процесот на самоевалуација е да го процени квалитетот на наставно-образовниот
и научноистражувачки процес преку анализа и критична проценка на клучните критериуми за
оценување - организациски менаџмент и изведување, настава и учење, истражување, развој и/или
креативни активности и опшествена оправданост. Објективна анализа на сопствената академска
средина се добра основа за согледување на слабостите, предлагање и практична реализација на
мерки за подобрување во сите анализирани сегменти на работењето на институцијата но и поттик
секоја индивидуа подобрувањето на квалитетот да го смета за лична и колективна одговорност.
Комисијата за самоевалуација на Институтот работи во согласност со упатставата дадени од
страна на Универзитетската Комисија за самоевалуација, а коишто се базирани на наведените
документи: стандардите за институционална евалуација на Европската асоцијација на универзитети,
упатствата на Институционална евалуациона програма, како и националните законски акти (Закон за
високото образование на Република Македонија, Упатство за критериумите за начинот на
обезбедување и оценување на квалитетот на високообразовните установи и на академскиот кадар
на Република Македонија).
Овој Извештај е изготвен врз основа на Извештајот за самоевалуација за периодот од
академската 2012/2013 до академската 2014/2015 година, со вклучување на потребните релевантни
индикатори на квалитет заклучно со 31.12.2016 година. Направена е SWOT анализа и извлечени се
заклучоци и препораки за превземање на активности за надминување на слабостите но и
одржувањето на континуитетот на позитивните страни.
Извештајот е прифатен на состанок на Комисијата за самоевалуација, разгледуван и усвоен од
страна на Научниот совет на Научниот институт за туутн-Прилеп.
НАЦИОНАЛЕН И ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ
Основање и развој
Научниот институт за тутун-Прилеп е првата научноистражувачка институција на Балканот.
Неговото 90 годишно постоење и активност се карактеризира со перманентна борба за квалитет во
научноистражувачката, апликативната, производната, но и образовната дејност.
Формиран е на 24.12.1924 година како Централна Опитна станица за проучување на туутнот,
под раководство на академик Рудолф Горник. Овој датум претставува втемелување на научната
мисла на овие простори.
Првите сорти од типот прилеп се создадени во 1930год., а веќе во 1932год. постои закон со кој
е регулирано дека тутун може да се произведува само со семе добиено од Опитната станица во
Прилеп.
Во 1936год. Опитната станица се трансформира во Институт за тутун. Во 1937 год. поставен е
камен темелник на Институтот, а свеченото предавање на зградата е извршено на 10.08.1939 година.
Првата организирана образовна дејност во Институтот е формирање на Средното тутунско
училиште од сојузен карактер во 1946год. а во 1947 год. се формирани шестмесечни специјалистички
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студии по тутун.
Институтот е еден од основачите на Меѓународната Организација за проучување на тутунската
култура – CORESTA во 1956год. Тоа членство трае сé до денс, што секако овозможува презентација на
сопствените меѓу светските научни достигнувања и нивна примена и развојот на науката за туутнот.
Институтот за тутун станува членка на Универзитетот "Св. Климент Охридски" – Битола во
1979год.
Од 1983 до 1998 година ИТП е во склоп на сложената организација на здружен труд
"ЈУГОТУТУН" – Скопје, каде научноистражувачките резултати се насочени кон поддршка и
осовременување на производството на тутун во Македонија.
Согласно чл.46 од Законот за научно-истражувачка дејност ( Сл.весник на Р Македонија
46/2008) и одлука на Владата на Р Македонија бр.19-6922/1-08 од 13.01.2009 година и Законот за
високото образование (Службен весник на РМ бр. 35/2008, 103/2008 и 26/2009) ЈНУ Институт за тутун
- Прилеп стана единица на Универзитетот "Св. Климент Охридски" - Битола и го доби новиот назив
Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола, Научен институт за тутун - Прилеп.
Процесот на организирање на постдипломски студии започна во 1998 година со решение на
Министерството за образование и физичка култура (бр. 12-3063/3 од 15.07.1998) за општественоекономската оправданост за организирање на последипломски студии на група Производство на
тутун и Обработка и преработка на тутун, и решение( бр. 12-3063/5 од 15.07.1998 година) за
одобрување на нивните наставни програми. Со организирање на овие студии ИТП е единствената
научна Институција во Европа каде се врши едукативна дејност за потребите на тутунското
стопанство.
Во 2012 год. Научниот институт за тутун-Прилеп врши усогласување на студиските програми
според единствениот трансфер систем (Одбор за акредитација и евалуација на високото образование
– Решение бр. 12-158/2 од 26.04.2012). Во 2016 год. усвоен и поднесен е елаборат за повторна
акредитација на двете студиски програми, како и акредитација на нова студиска програма
Агроменаџмент во тутунското стопанство.
Научниот институт за туутн-Прилеп, секогаш тежнеејќи кон конкурентско позиционирање во
високообразовниот простор, во оваа академска година (Решение бp.12-252/2 од 13.05.2016
годинa.) изврши акредитација на студиската програма за трет циклус универзитетски студии
Технологија на производство и обработка на тутун и производи од тутун.
Во Научниот институт за тутун-Прилеп функционираат 4 акредитирани лаборатории
(Сертификат за акредитација бр.ЛТ-012 МКС EN ISO / IEC 17025:2006):
Лабораторија за контрола на квалитет на семе од земјоделски растенија.
Лабораторија за контрола на квалитетот на почвата, водата, ѓубривата и растителениот
материјал.
Лабораторија за контрола на квалитетот на тутунот и тутунските производи
Лабораторија за контрола на автентичност и квалитет на тутунската суровина.
Во 2016 година започна акредитација на Лабораторија за контрола на здравјето на растенијата.
Континуираниот развој на научноистражувачката дејност на НИТП овозможува развој не само
на академскиот кадар, туку и имплементација на научните резултати во едукативната дејност и
профилирање на високо стручни кадри кои ќе бидат вклучени во процесот на производството,
индустриската обработка, преработка и економика на тутунот.
Денес, во Научниот институт за тутун-Прилеп брои 46 вработени. Вкупниот број вработени
наставници изнесува 14, од кои 10 се редовни професори и 4 доценти. Со оглед на ситуацијата со
потребата од добивање согласност од други универзитети, во овој момент има само еден ангажиран
наставник (Прилог 1, Табела 1-4)
Географски и национален контекст
Прилеп е центар на производство на висококвалитетен тутун и цигари. Тутунот е култура со
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исклучително социо-економско значење. Со примена на современите технологии и светските
трендови, производството значително се зголемува. Оттука, едукацијата на непосредните чинители
во производниот процес, како и обработката на тутунската суровина е од огромно значење не само за
Прилеп, туку и за стопанството на Р. Македонија.
Општина Прилеп според големината на територијата е најголема општина во Република
Македонија со површина од 1188км2. Поволната географска положба на градот Прилеп му
овозможува поврзување со сите региони во државата и надвор од неа.
НИТП својата високообразовна дејност ја реализира во постојните капацитети – зграда и
опитно поле. Поволната местоположба на градот Прилеп овозможува студирање на студенти не само
од соседните градови во регионот, но и од земјата, со оглед на политиката на менаџирање со
тутунската суровина. Исто така, концентрацијата на вкупното население во областа на дејствување на
оваа единица на Универзитетот претставува предност за студирањето.
Врз заинтересираноста за студирање на втор и трет циклус студии на НИТП влијае пред сé
можноста за запослување на кадрите со завршен втор и трет циклус универзитетски студии. Тука
треба да се спомене и потребниот фитбек од странските компании за едуцирање на нивниот кадар.
Исто така, отворањето нови јавни универзитети, како и акредитирани приватни високообразовни
институции влијае врз заинтересираноста за студирање.
Но, покраја стапката на природниот прираст кој бележи пад и во руралните средини во кои
туутнопроизводството обезбедува производни и човечки капацитети, едукацијаата на вакви профили
кои ќе бидат вклучени директно во производството, е од големо значење. Исто така тоа е можност за
намалување на високата стапка на миграција на младата популација.
Во поглед на учеството на одделни дејности во бруто домашниот производ на државата,
земјоделството е застапено со 10%, што со оглед на населението, територијата на Македонија, не е
занемарлив процент. Развиеното земјоделско производство има потреба од едуцирани кадри.
Оттука, Универзитетот на својата единица НИТП има можност за едуцирање на ваков профил на
кадри од областа на биотехничките науки.
НИТП ефикасно се прилагодува и создава услови за едукација на кадри во согласност со
сегашните и прогнозираните идни барања на државниот пазар на трудот со развивање на квалитет
како во однос на студиските програми така и процесот на студирање.
Во однос на посебните знаења и вештини што треба да ги поседуваат потенцијалните
кандидати за вработување со повисок степен на образование најмногу се нагласува потребата од
познавањето странски јазици, основните и напредните знаења и вештини од областа на
информатичката технологија, комуникациските вештини, способноста за тимска работа, вештини за
внесување и читање податоци, и вештини за менаџирање.
Правен статус
Наулниот институт за тутун-Прилеп има правен статус, уредување, автономија, овластувања, права
и обврски уредени со Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридскиˮ-Битола.
Како единица на Универзитетот, Научниот институт за тутун-Прилеп своето работење го уредува
според Правилникот за внатрешна организација, во согласност со Законот за високото образование и
Статутот на Универзитетот.
Институтот изготвува и други правилници и акти со кои поблиску се утврдува работењето во
одредени сегменти, при кои се раководи од транспарентноста и јавната одговорност. Во однос на
работењето, на годишно ниво Институтот изготвува извештаи од научноистражувачките единици како
и нивни планови. Се изработуваат финнасиски извештаи и завршна сметка. Директорот исто така
поднесува извештај и план за сите дејности.
Заради остварување на својата дејност, Научниот институт за тутун –Прилеп како и секоја единица
на Универзитетот настапува во правниот промет во согласност со статутарните овластувања и
одговорностите утврдени со Статутот на Универзитетот.
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Дејноста на Институтот се остварува и во согласност со постојните закони и прописи на државните
органи на управување од областа на земјоделството и образованието (Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство, Министерство за образование и наука, Управи под министерствата и сл).
Во рамките на својата мисија, Институтот особено се грижи за унапредување на
научноистражувачката и апликативната дејност, со кои се создаваат услови не само за
институционално функционирање, но и усовршување на наставниот кадар, унапредување на
квалитетот на наставата, воведување на студентите во научноистражувачката работа и крајна целунапредување на високото образование. НИТП ја развива и унапредува и наставата, работејќи во
согласност со актите на Универзитетот со кои се уредуваат правилата и критериумите во однос
студирањето на сите циклуси на образование, но и напредувањето на академскиот кадар (Правилници
за студирање, за ЕКТС, Правилник за единствените критериуми и постапката за избор во наставнонаучни звања). Користејќи ја можноста за издавачка дејност финансирана од сопствени приходи, НИТП
сепак истата ја уредува и во склад со Правилникот за организирање на издавачка дејност на УКЛО.
НИТП ги спроведува и активностите околу контрола на квалитетот на високото образование преку
самоевалуација. Првата постапка за самоевалуација беше спроведена во 2002 година. Во рамките на
Универзитет истата беше реализирана во 2013 како и во 2015 година и беа изготвени извештаи во
склад со Извештајот на Универзитетот.
I. ФУНДАМЕНТАЛНИ НАСОКИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ
1. Мисија, визија, цели, приоритети
Основната мисија на образовната дејност на Научниот институт за туутн-Прилеп е создавање
на високообразовен кадар квалификуван и компетентен во однос нa знаења и вештини во областа
на туутнот како и повеќе сфери од опшественото живеење.
Визијата на овој Институт е нсочена кон:
- исклучителна научна мисла
- современи и транспарентни научни достигнувања
- силна имплементацијана научноистражувачката дејност во образовниот процес
- квалитетен наставно научен процес
- современи студиски програми, академски и професионално признати
- зајакната улога во интегрираниот систем, висок степен на институционална соработка и
координација
Целта на НИТП е да обезбеди што подобра комбинација на теориско и практично образование
во согласност со концептот на модерното универзитетско образование.
Реализацијата на поедините сегменти од зацртаната визија е остварливо поради посебноста
на оваа институција која е детерминирана со силната научна основа.
Во однос на релацијата eдиница на Универзитетот – општествена заедница, Научниот
институт за туутн-Прилеп се стреми кон истовремено прилагодување кон моменталните текови на
стопанисување од една страна, но и кон образовната политика на државно ниво, од друга страна. За
таа цел, врз темелот на научната база го поставува фокусот на образовната дејност – современи,
атрактивни и опшествено оправдани студиски програми за втор и трет циклус универзитетски студии
чија реализација е овозможена со респектабилен академски кадар.
Степенот на централизација / децентрализација е во согласност со Правниот статус на
единиците на Универзитетот, односно, конститутивните членки имаат свои потсметки
заради
рационалност во функционирањето, а истовремено и можност за зголемена одговорност и отчетност.
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1. Култура на квалитeт
Квалитетот е во центарот на сите активности на Универзитетот во кои се вклопува како култура
и се развива систем за севкупно обезбедување квалитет.
Политиката на квалитет е континуирано градење, подобрување и ширење на културата на квалитет
и негување, поттикнување и развој на позитивните вредности во реализацијата на универзитетските
дејности и во поширокото општествено окружување, преку инсталиран систем којшто се однесува на
сите институционални структури, политики, процеси, внатрешни и надворешни чинители.
Согласно целите на универзитетскиот систем за обезбедување квалитет -постигнување највисок
степен на квалитет во високообразовната, научно-истражувачката, уметничката и применувачката
високостручна дејност, Научниот институт за туутн-Прилеп се вклучува во критичкото согледување на
состојбите во сите сфери на работењето, како и промовирањето култура на квалитет.
Институционалното организирање на системот за обезбедување квалитет се остварува со активностите
на комисијата за самоевалуација која ја мониторира, ревидира и имплементира интерната структура
за квалитет во согласност со целта.
Интерната структура за обезбедување на квалитет се остварува преку развивање стратегии,
политики, процедури, процеси и иницијативи кои поддржуваат ефективен циклус на планирање,
имплементирање, мониторинг и подобрување; вклучувањето и соодветната одговорност на сите
внатрешни и надворешни чинители; дизајнирање, развивање, акредитирање и редовно внатрешно и
надворешно ревидирање на сите студиски програми; најдобра примена на националните и
меѓународните стандарди; споделување, информирање и донесување одлуки со сите засегнати страни
кои се вклучени во развојот на културата на квалитетот; ефикасно менаџирање и др.
Вклучувањето на академскиот кадар во процедурите за обезбедување на квалитет, се манифестира
пред се во секојдневниот ангажман во научно – истражувачката работа, наставниот процес,
резултатите во студирањето на студентите, како и во управувањето и одлучувањето во одделни органи
и тела.
Студентите исто таака имаат дефинирани активности и одговорности во обезбедувањето на
алитетот. Тие учествуваат во Научниот совет на Институтот, во Одборот за доверба и соработрка со
јавноста како и во Комисијата за самоевалуација Со оглед на значењето на мислењето на студентите
како мошне значаен показател за квалитетот, комисијата за самоевалуација на НИТП спроведе
студентска анкета.
Активностите околу самооценувањето на работењето ги организира и спроведува Комисија за
самоевалуација на НИТП врз основа на насоките и упатствата од страна на Комисијата за
самоевалуација на Универзитетот, согласно законските и други акти со кои се регулираат сите процеси
за обезбедување на квалитет. Самоевалуациониот процес се изведува со фрекфенција во склад со
Законот за високото образование, или поточно, ги следи Универзитетските активности (на 3 години).
Етичкиот кодекс на Универзитетот, со кој се воспоставени правила за етичко однесување на
вработените и студентите се почитува од страна на НИТП и е во прилог на јакнење на севкупните
капацитети на Установата за обезбедување и контрола на квалитет.
Законот за високото образование ја определува и фрекфенцијата на самоевалуациониот процес на
ниво на Универзитет на најмногу три години, а НИТП како единица ја спроведува во рамките на
Универзитетот
II. ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАКОВОДЕЊЕ, УПРАВУВАЊЕ И ОДЛУЧУВАЊЕ
Научниот институт за тутун – Прилеп операционализацијата на фундаменталните насоки на развој,
ги реализира преку постоење на ефикасна организациска и управувачка структура, за преземање на
активности и постапки во институционалното раководење, управување, одлучување и
обезбедување на култура на квалитет во високообразовната и научно – истражувачката дејност,
интернационализацијата на работењето, општествената оправданост и сл.
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1. Структура на Научниот институт за тутун - Прилеп – органи и тела на управување и
одлучување
Со функционирањето на Институтот управуваат и одлучуваат:
Советот на Институтот е највисокото скалило, преку кој се обезбедува координацијата во
работењето на Институтот. Потоа постојат Научен совет и Наставнички совет. Наведените органи и
тела на управување и одлучување со кои заседава директорот на Институтот, а кои функционираат во
согласност со надлежностите утврдени со Законот за високото образование и Статутот и прецизно
пропишаните постапки, имаат право и обврска да предлагаат, донесуваат и реализираат конкретни
решенија за надминување на идентификуваните слабости и проблеми во различните
сегменти/дејности на работењето на Институтот, имајќи ги предвид институционалниот профил,
зацртаните мисија и визија. Планираните активности се темелат врз развојните цели на Институтот, а
како главни носители и реализатори на истите се јавуваат споменатите органи и тела.
Советот на Институтот го сочинуваат: директорот, заменикот директор и раководителите на шесте
научно – наставни одделенија (Одделение за генетика, селекција и семеконтрола; Одделение за
агротехника на тутунот; Одделение за заштита на тутунот од болести, штетници и плевели, Одделение
за технологија, ферментација и фабрикација; Одделение за хемија на тутунот, тутунскиот чад, резидуи
од пестициди и биохемија и Одделение за економско планирање и програмирање).
Научниот совет е формиран согласно Законот за високо образование. Тој е орган на управување
на образовната дејност на Институтот, односно, на последипломските и докторските студии. Него го
сочинуваат директорот, заменикот директор , 13 членови од редот на наставнонаучниот кадар и еден
член – претставник на студентите запишани на вториот циклус студии.
Наставничкиот совет е формиран согласно Правилникот за условите, критериумите и правилата за
запишување и студирање на втор цилкус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола. Го
сочинуваат директорот, заменикот директор и седум члена од составот на наставнонаучниот кадар.
Во најтесниот состав на раководството се наоѓаат директорот и заменикот.
Согласно Законот за високо образование, формиран е Одбор за соработка и доверба со јавноста
на Институтот.
Во реализација на четирите акредитирани студии од втор циклус е вклучена и Службата за
стручни и административни работи -Секретаријат која е ангажирана за примена на општите
административни и правни прашања, меѓу кои и имплементацијата на Законот за високото
образование, Законот за научноистражувачка дејност и други закони и прописи кои се од интерес за
Институтот, во согласност со Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола.
Целокупните финансиски ангажмани на Институтот ги обавува Службата за финансиско,
сметководствено и комерцијално работење.
1.1. Финансирање
Во Научниот институт за тутун – Прилеп како членка на Универзитетот „Св.Климент Охридски“Битола еден дел од средствата за финансирање доаѓаат од Буџетот на Република Македонија. Сепак,
најголемиот дел се од сопствени приходи.
Одлучувањето, како и иницирањето, односно предлагањето нови решенија во врска со
алокацијата на финансиските средства, е во надлежност на управните тела и органи на Институтот,
како и на Универзитетот, со заеднички консултаци и дејствија, поткрепени со актите на Универзитетот.
Финансиското функционирање на Институтот е организирано по хоризонтална и по вертикална
основа (опишано во потпоглавјето 1 од ова поглавје). Буџетските средства, според намената за којашто
се добиени, се распределуваат главно за плати, режиски трошоци и капитални инвестиции. Поради
тоа, инвестирањето во фундаментални и применети истражувања, осовременување на научноистражувачката структура, оспособувањето и усовршувањето на кадрите за научно-истражувачка
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работа, набавката на домашна и странска стручна литература, пристап до различни бази на податоци и
сл, се реализира со средства од сопствени приходи.
Во последната анализирана година (2016 год), Научниот институт за тутун – Прилеп располагал со
вкупно 96.096.527,00 денари, од коишто 11.799.201,00 денари буџетски средства што изнесува 12,28 %
во вкупната сума и 84.297.326,00 денари од сопствени извори или 87,72 %. во вкупната сума
расположливи средства (Прилог 1 – Табела 5).
Од анализата на приходите за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 година се забележува дека
расположливите средства во 2016 се намалени во однос на 2015 година за 7.936.518 денари, но
споредбено со 2014 средствата се зголемени за 19.780.468 денари, споредбено со 2013 средствата се
зголемени за 25.285.927 денари, а споредбено со 2012 година средствата се зголемени за 41.854.373
денари. Ова значи дека, ако се исклучи 2015 година (во која приходите се највисоки), следено од 2012
до 2016 година, а споредбено со 2016 година, приходита на Институтот се во постојан пораст, што се
должи на зголемените приходи од сопствени средства.
1.2.

Човечки ресурси

Врз основа на податоци (Прилог 1 – Табела 1-4), може да се заклучи дека промената на бројот на
академскиот кадар на втор циклус студии, во анализираните години, е незначителна. Податоците
покажуваат дека суштинска карактеристика во работењето на Институтот е постоење на сопствен
академски кадар, со број кој обезбедува одржливост на студиските програми, како и стабилност во
реализацијата на поставените образовни цели, на долг рок.
Старосната структура на вработениот академски кадар, во целокупниот анализиран период, е во
согласност со стекнатите звања (Прилог 1 – Табела 6).
Вкупниот број студенти на втор циклуси на студии, спореден со вкупниот вработен наставнички
кадар е во согласност со нормативите и стандардите утврдени со законските акти.
Критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања се пропишани во Правилник за критериумите и постапката за избор во
наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола Научната област во којашто е извршен изборот е основа за доверување
на наставата на наставничкиот и соработничкиот кадар, со што е обезбедена и бараната компетенција
на истиот.
Квалитетот на академскиот кадар се рефлектира и преку објавената научна и стручна литература.
Институтот го издава меѓународното списание Tутун / Тobacco. Научните и стручни трудови се печатат
на англиски јазик. Издавачката дејност на Институтот е регулирана според Правилникот за
организирање на издавачката дејност на Универзитетот.
Базата на податоци, како и податоците коишто се однесуваат на објавувањето на публикации од
соодветните научно-истражувачки области, укажуваат на континуитет на нивниот број во периодот на
самоевалуација.
Во прилог на квалитетот на академскиот кадар говори и вклученоста на дел од него во наставнообразовниот процес на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
Во насока на зголемување на квалитетот на кадарот е и спроведувањето на студентската анкета.
Генерален впечаток е дека студентите доста позитивно се произнесоа по поставените прашања.
(Прилог 4).
1.2.1.

Оценување на квалитетот на академскиот кадар и евиденција на резултатите од
научно-истражувачката, развојната и апликативната дејност

Имајќи ги предвид законските одредби на ниво на државата, како и актите на Универзитетот,
изборот во наставно-научни звања, односно квалитетот на академскиот кадар, се врши/оценува во
согласност со Класификацијата на научните полиња, подрачја и области на истражување според
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стандардите на Меѓународната Фраскатиева класификација на образованието (ISCED), односно се
почитува законската обврска за избор во звања во согласност со оваа класификација.
Активноста на наставнонаучниот кадар се гледа и од неговото учество на домашни и странски
научни конференции, симпозиуми и семинари. Преку научните собири се остварува соработка во
одредени области, како и размена на мислења и искуства.
Академскиот кадар на Институтот објавува научни и стручни трудови во списанието
Тobacco/Tутун, но и во други меѓународни списанија, коишто имаат импакт фактор, а во согласност со
нивните научни и професионални интереси. Зголемениот интерес за објавување научни трудови се
должи и на законските одредби за изборот на академскиот кадар во наставно-научни звања и
напредувањето во професионалната кариера на наставниците и соработниците.

2. Настава и учење
2.1. Студиски програми и студенти
2.1.1. Креирање и усвојување на студиски програми
Цел на Научниот институт за тутун е креирање на студиски програми од втор и трет циклус
студии со висок квалитет, кои ќе бидат прифатени и конкурентни на единствениот простор за високо
образование во Европа.
Согласно Законот за високо образование, Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“
– Битола и Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор
циклус студии Научниот институтот за тутун Прилеп има организирано втор циклус на студии
(едногодишни и двегодишни) по Производство на тутун и Обработка и преработка на тутун,
акредитирани во 2012 година (Решение бр.12-158/2 од 26.04.2012 за Производство на тутун и бр.12158/3 од 04.05.2012 за Обработка и преработка на тутун).
Елаборатите од студиските програми за втор циклус на студии по Производство на тутун и
Обработка и преработка на тутун (едногодишни и двегодишни) се поднесени до Одборот за
акредитација и евалуација на високото образование за реакредитација: Елаборат за повторна
акредитација на студиска програма Производство на тутун едногодишни (едногодишни и двегодишни;
Бр. 16-980/1 и Бр. 16-981/1 од 26.10.2016 година).
Елаборат за повторна акредитација на студиска програма Обработка и преработка на тутун
едногодишни и двегодишни (Бр. 16-982/1 и Бр. 16-983/1 од 26.10.2016 година.)
Од вкупниот број на наставен кадар, 8 се акредитирани ментори за втор циклус студии.
(Прилог 2).
Потребата на работодавачите од кадри со продлабочени знаења од областа на
агроменаџментот во тутунското стопанство ја наметна целта за формирање на нова студиска програма
од Агроменаџмент во тутунското стопанство. Во согласност со концептот на модерното универзитетско
образование кое непосредно ја поврзува теоријата со практиката Научниот институт за тутун изработи
Елаборат за студиска програма од втор циклус на едногодишни студии по Агроменаџмент во
тутунското стопанство. Студентите ќе бидат оспособени да работат во пренос на знаења, искуства и
технологии во процесот на производството, индустриската обработка, преработка и економика на
тутунот. Исто така ќе имаат знаења од организирање на семеен бизнис и изработување на финансиски
план за производни задруги и претпријатија за откуп на тутун.
Елаборатот од студиската програма за втор циклус едногодишни студии по Агроменаџмент во
тутунското стопанство е поднесен до Одборот за акредитација и евалуација на високото образование
за акредитација со архивски број 16-984/1 од 26.10.2016 година.
Во согласност со законските барања, во структурата на сите студиските програми се вклучени
задолжителни и изборни предмети коишто овозможуваат флексибилност во студирањето и
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задолжителна практична настава за студентите.
Дел од практичната настава се реализира на опитното поле, стаклениците и лабораториите во
Институтот при што студентите непосредно се стекнуваат со соодветни знаења и вештини во согласно
со стручниот профил и се оспособуваат за практична работа. Дел од практичната настава на терен се
изведува во соработка со компаниите од стопанството кои произведуваат и обработуват тутун, а со кои
Инстутутот има непосредна соработка.
Институтот соработува со компании од стопанството и нивните барања и посредува при
вработување на студентите после завршувањето на студиите.
Вториот циклус студии има за цел кандидатите да се стекнат со што е можно подобра
комбинација на теоретско, практично и стручно знаење од избраната област, така што како магистри
по земјоделски науки од областа на производството на тутун, обработката и преработката на тутун и
агроменџмент во тутунското стопанство би поседувале современи теоретски и практични вештини од
соодветната област.
Во однос на обемот на студентското оптоварување во сите три студиски програми од втор
циклус може да се заклучи дека истиот е во законските рамки од 1500 до 1800 часа годишно, а секоја
студиска година е еквивалентна на 60 ЕКТС.
Постојаноста и сé поголемото продлабочување на соработка на студентите кои магистрирале
на наведените студиските програми и Научниот институт за тутун-Прилеп во разни области на
општественото живеење се доказ за оправданоста, но и остварувањето на зацртаните цели и мисија.
Во 2016 година изработен е елаборат за трет циклус на студии на Технологија на производство
и обработка на тутун и производи од тутун и поднесен до Одбор за акредитација и евалуација на
високото образование за акредитација и добиено Решение бp.12-252/2 од 13.05.2016 годинa.
Во 2016 година Научниот институт од Одборот за акредитација и евалуација на високото
образование Решение за акредитирани ментори добија 7 професори (Решение бр 13-159 од 11.02.2016
и Решение бр 18-103/3 од 17.10.2016 (Прилог 2).
Одборот за соработка и доверба со јавноста во чија работа се вклучени студентите, компании
од стопанството, владините институции и локалната самоуправа учествува во прифаќањето на
студиските програми преку вклучување на нивното мислење за квалитетот на студиските програми.
Од одговорите на на студентите од спроведената анкета на студенти од втор циклус и трет
циклус може да се каже дека програмите се современи и атрактивни и овозможуваат стекнување на
соодветни знаења и вештини во согласност со стручниот профил (Прилог 4).
2.1.2. Студенти
Квотите за запишување во прва година на втор и трет циклус на студии на единиците се
составен дел на Конкурсите за запишување на студенти, објавени од страна на Универзитетот, а врз
основа на одлуките на Научниот совет на Институтот.
Анализата на податоците укажува дека вкупниот број студенти, запишани првпат во прва
година на втор циклус студии, во анализираниот период бележи одредени осцилации (Прилог 1 –
Табела ??).
Забележан е тренд на запишување на студенти на втор циклус едногодишни студии на
студиските програми Производство на тутун и Обработка и преработка на тутун.
Според Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии во академската 2016/17
година (Прилог 1 – Табела 7), од планирани 10 студенти на студиската програма Производство на тутун
(едногодишни и двегодишни) запишани се 2 студенти на едногодишните студии.
Според Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии во академската 2016/17
година од планирани 3 студенти на студиската програма на Технологија на производство и обработка
на тутун и производи од тутун запишани се 2 студенти.
Доколку се акредитира студиската програма за втор циклус едногодишни студии по
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Агроменаџмент во тутунското стопанство во 2017/18 бројот на студиски програми од втор циклус на
Институтот ќе се зголеми и со тоа и бројот на студенти.
Во согласност со Законот за високото образование и други правни акти, реализацијата на
наставата и оценувањето на студентите на втор и трет циклус студии задолжително се изведува од два
наставници, што е често пракса и на првиот циклус студии.
Процедурите за оценување на студентите од втор и трет циклус се утврдени со правилниците
за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на сите три циклуси.
Наставните методи на втор и трет циклус се утврдени според упатствата од Одборот за
акредитација и евалуација.
Начинот на оценување е преку семинарска работа и усен испит.
Врз основа на направената анализа од студентска анкета на четири студенти, запишани на втор
циклус едногодишни студии, на студиските програми Производство на тутун и Обработка и
преработка на тутун констатирано е следното:
А. Оценка на квалитетот на студиската програма на втор циклус
I.
Оценување на квалитетот на содржината на студиската програма
Четири студенти во целост се согласуваат дека програмите се логичко продолжение на првиот циклус
на студии и нуди континуитет во развојот на знаењата од научната област.
Четири студенти во целост се согласуваат дека програмите овозможува разбирање на актуелните
состојби и трендови во теориската поставеност на научната област
Четири студенти во целост се согласуваат дека програмите развиваат истражувачки компетенции
во потесната област на проучување
Четири студенти во целост се согласуваат дека постои логичен редослед и поврзаност на
предметите на студиската програма
Три студенти во целост се согласуваат, а еден главно се согласува дека нема непотребно
повторување на наставниот материјал кај некои предмети
Од вкупно анкетираните студенти двајца главно се согласуваат, еден во целост се согласува, а еден
се изјаснил со оценката три (ниту се согласува, ниту не се согласува) дека нема потреба од
дополнителни содржини за оформување на научниот профил од студиските програми.
II.
Оценување на организацијата и реализацијата на студиската програма
Четири студенти во целост се согласуваат дека часовите се реализираат квалитетно и на современ
начин.
Четири студенти во целост се согласуваат дека проверувањето на постигнувањата на студентите по
предметите е адекватно и соодветно на предметите во студиските програми
Двајца студенти во целост се согласуваат, а останатите двајца главно се согласуваат дека во
предметните програми постои соодветно застапен практичен дел.
Тројца студенти во целост се согласуваат, а еден главно се согласува дека практичниот дел од
студиските програи оспособуваат за примена на знаењата и научната работа.
Двајца студенти во целост се согласуваат, еден главно се согласува, а еден ниту се согласува, ниту
не се согласува дека за предметите од студиските програми постои соодветна основна и дополнителна
литература
Сите анкетирани студенти целосно се согласуваат дека студиските програми ги исполнува моите
очекувања
III.

Оценување на условите за студирање на факултетот / високата школа

Сите анкетирани студенти целосно се согласуваат дека се адекватно информирани
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Сите анкетирани студенти целосно се согласуваат дека Службата за студентски прашања ги
задоволува потребите на студентите
Тројца од анкетирани студенти целосно се согласуваат, а еден главно се согласува дека
техничката опременост е соодветна (училници, лаборатории и опрема, библиотечни ресурси,
компјутери, професионални софтвери,...)
Сите анкетирани студенти целосно се согласуваат дека просторните услови одговараат на
потребите на наставата
Сите анкетирани студенти целосно се согласуваат дека се почитувани и нивните права се
заштитени
Б. Оценка на квалитетот на наставниците
IV.
Квалитет на наставата
Сите анкетирани студенти целосно се согласуваат дека наставниците се соодветно подготвени за
реализација на часовите
Сите анкетирани студенти целосно се согласуваат дека за време на часовите, наставниците се
посветени и предизвикуваат интерес кај студентите
Сите анкетирани студенти целосно се согласуваат дека наставниците користат современи
методи на наставна работа
Сите анкетирани студенти целосно се согласуваат дека наставниците поттикнуваат и негуваат
научен интерес за областа кај студентите
Сите анкетирани студенти целосно се согласуваат дека наставниците стимулираат активност кај
студентите (пишување стручно-научни трудови, учества во проекти, семинарски трудови, ...)
Сите анкетирани студенти целосно се согласуваат дека дополнителните активности се во
функција на зголемување и проширување на знаењата од предметите
Сите анкетирани студенти целосно се согласуваат дека наставниците го реализираат
предвидениот фонд на часови
Тројца од анкетирани студенти целосно се согласуваат, а еден главно се согласува дека
наставниците обезбедуваат соодветна основна и дополнителна литература
Сите анкетирани студенти целосно се согласуваат дека наставниците применуваат современи
технологии во реализацијата на наставата (компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и
др.)
V.
Однос кон студентите
Сите анкетирани студенти целосно се согласуваат дека: личната култура и односот на наставниците
кон студентите се на соодветно ниво, како и дека наставниците се отворени и достапни за консултации
и соработка со студентите
VI.
Oценување на студентите
Сите анкетирани студенти целосно се согласуваат дека наставниците го проверуваат квалитетот на
постигнувањата на студентите на начин соодветен на предметната програма и предвидената основна
литература
Тројца од анкетирани студенти целосно се согласуваат, а еден главно се согласува дека
содржината и структурата на испитните прашања, но и текот на испитот, овозможуваат објективно
оценување
Исто така 3 студенти целосно се согласуваат, а еден главно се согласува дека оценката е одраз на
знаењата, ангажманот и постигнувањата на студентите.
Од анализата на анкетните ливчиња може да се забележи дека студентите одговориле на сите
прашање од прашалникот но нема забелешки и сугестии во однос на содржината на анкетниот
прашалник.
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Заклучни согледувања од анализата на анкетните ливчиња за квалитетот на студиските
програми и на наставниците се презентиран во Прилог 4.
Како доказ за завршен степен на образование Универзитетот издава диплома и додаток на
диплома за завршен втор и трет циклус на студии реализирани на Научниот институт за тутун Прилеп
како единица на Универзитетот.
2.1.3. Материјално-технички ресурси
Податоците за лабораториите, листата на опрема и другиот простор за настава на Институтот
предвидени за реализација на студиските програми, се задолжителен елемент на Елаборатот на
соодвретната студиска програма, што значи дека студентите се навремено информирани за
постоењето на таквите ресурси.
Научниот институт за тутун – Прилеп располага со одлични материјално-технички и просторни
можности за нормално одвивање на наставно образовниот процес, што во целост кореспондираат со
предвидените стандарди и критериуми за акредитација за вискообразовната дејност.
Институтот има 140 265 m2 бруто површина, од која што вкупната површина за изведување
настава (нето простор) изнесува 265 m2. Постојат две современи предавални со површина од 140 m2 и
90 седишта, шест лаборатории за изведба на експериментални (практични) самостојни вежби од 55 m2
и 60 седишта, шест современо опремени лаборатории за изведување научноистражувачка дејност со
55 m2 и 60 седишта. Наставниот кадар работи во 12 кабинети секој со површина од околу 25 m2.
Опитното поле во сопственост на Институтот изнесува 140 000 m2 и претставува база за
научните и едукативните активности.
Според податоците за опременост на Институтот може да се заклучи дека сите простории
имаат интернет конекции (кабловски и безжични) и поседуваат компјутерска опрема – персонални и
преносни компјутери, печатари, скенери, проектори и фотокопир апарати. За изведување на наставата
предвалните се опремени со 2 графоскопи и 2 ЛДД проектори.
Научниот институт за тутун –Прилеп располага со современа и специјализирани лаборатории
кои опремени со соодветна опрема и инструменти кои се користат за реализирање на наставата и
практичната настава.
Инстутутот поседува библиотека со читална во којашто има соодветни наслови на книги,
учебници и други учебни помагала, списанија, односно основна и дополнителна литература (домашна
и странска) за потребите на студентите за предметните програми што се студираат. Дополнително,
преку библиотеката на Институтот и Универзитетот студентите имаат пристап до различни
библиотечни бази и бази на списанија.
2.1.4. Информирање на студентите
Во согласност со организацијата на работењето, студентите, за сите аспекти во врска со
студирањето, можат да се информираат на web страниците на Институтот и Универзитетот, во
секретаријатот или кај Раководителите на студиските програми.
Студиските програми се објавени на web страниците на Институтот: www.tip.edu.mk кадешто
се приложени податоци за содржината на наставните предмети и ЕКТС, наставниот кадар и менторите,
критериумите и методите за оценување, како и начинот на добивање на крајните оценки.
Постапката за приговор од страна на студентите за оценувањето се регулирани и со посебни
Универзитетски правни акти, објавени на web страницата на Универзитетот.
Пред започнувањето на академската година со цел информирање на потенцијалните студенти
Институтот дели рекламен и друг материјал (постери и флаери со студиските програми и условите за
студирање на Отворенот ден на Универзитетот. Во истата насока е и учеството на Институтот на саемот

13

Денови на образование и кариера, каде се врши и медиумска промоција на образовната понуда која ја
нуди Институтот за втор и трет циклус на студии.
Студентите се информирани дека во текот на студирањето, како и по дипломирањето може да
ги користат услугите на КРЕДО центарот, а во кои спаѓаат советувања за текот на студиите и
професионалниот пат. Студентите тековно може да се информираат и преку Универзитетското радио
УКЛО ФМ.
Во текот на студирањето студентите за советување и подршка во врска со прашања за
предметните програми, ЕКТС, мобилноста можат да се обратат кај Раководителите на студиските
програми.
2.2. Информациски системи
Студентите од студиските програми од втор и трет циклус се информирани за користењето
дигиталниот репозиториум eprints http://eprints.uklo.edu.mk/, кој овозможува он лајн пристап до сите
публикуваните научни и стручни трудови на наставниците и соработниците. Исто така Институтот,
преку Универзитетот е вклучен во Македонски Електронски Библиотеки - МЕБ и има можност за
користење на базите на податоци како од наставниот кадар, така и од студентите.
3. Научно-истражувачка дејност
3.1. Систем за поддршка на научно-истражувачката дејност
Научниот институт за тутун-Прилеп во согласност со зацртаната визија, континуирано ја следи и
поддржува научно-истражувачката дејност на академскиот кадар, особено во делот којшто се однесува
на изведувањето на научно-истражувачките, развојните и апликативните проекти. Институтот
соработува со Секторот за настава, наука и меѓународна соработка на Универзитетот во
воспоставувањета на меѓународна соработка на Институтот со сродни домашни и странски институции.
Во однос на стимулирањето на научно-истражувачката дејност се евидентира финансиска
поддршка на академскиот кадар за објавување на научни трудови во меѓународни списанија и
списанија со импакт фактор, како и презентирање на научни и стручни трудови на домашни и
меѓународни собири (конгреси, конференции и симпозиуми, советувања). Научниот институт за тутунПрилеп ја потикнува научно истражувачката дејност и преку обуки и усовршувања, набавка на стручна
литература, соодветна опрема за истражување и др.
Институтот има воспоставено активна соработка со меѓународната организација за научно
истражување на тутунот CORESTA и Европската Асоцијација за истражување и експериментирање од
областа на тутунот – AERET, како и Меѓународна Асоцијација за дегустација на тутун - ITTA и
Меѓународна Асоцијација на производители на тутун - ITGA.
3.2. Едукација и истражување
Научниот институт за тутун-Прилеп ја поддржува научно-истражувачката активност на
студентите. Имено, инфраструктурата (простор, опрема, лаборатории, опитна површина, стаклари и
др.) освен за наставата им е достапна на студентите при реализацијата на нивните истражувања за
изработка на магистерски и докторски трудови.
Институтот ја промовира меѓународната соработка помеѓу наставниците и студентите и
обезбедува дисеминација на стекнатите искуства од меѓународните усовршувања и на добиените
резултати од нивните истражувања преку презентација на истите.
Во Научниот институтот за тутун во периодот од 2012 до 31.12.2016 година на студиските
програми по Производство на тутун и Обработка и преработка на тутун (едногодишни и двегодишни)
се запишале вкупно 11 студенти, од кои 5 студенти во академската 2012/13, 4 студенти во академската
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2014/15 година и 2 студенти во 2 (Прилог 1 – Табела 7).
Во Научниот институтот за тутун во периодот од 2012 до 31.12.2016 година магистрирале
вкупно 7 студенти, од кои 4 студенти во академската 2012/13, 1 студент во академската 2013/14,
1 студент во академската 2014/15 година и 1 студент во академската 2015/16 година (Прилог 1 –
Табела 8).
Во периодот 2012 до 31.12.2016 докторирале 3 студенти, еден студент во академската 2012/13
година, еден студенти во академската 2014/15 година, еден студент во академската 2015/16 година
(Прилог 1 – Табела 8).
Студентите од студиските програми по Производство на тутун и Обработка и преработка на
тутун се вклучени во дел од активностите коишто се одвиваат во рамките на апликативните проекти и
научно-истражувачки дејности на Институтот.
Според Правилниците за студирање, целокупниот процес на студирање во рамките на втор и
трет циклус се спроведува под надзор на ментор.
Супервизијата на научното истражување на студентите се одразува и во податоците од
учествата на наставниот кадар во различните фази на реализација на студиските програми на втор и
трет циклус студии (менторство, учество во комисии за оценка на специјалистички, магистерски и
докторски трудови) (Прилог 1 – Табела 9).
3.2.1

Општествена одговорност

Научниот институт за тутун како и целиот Универзитет има институционално организиран однос
со пошироката општествена заедница. Web страната на Научниот институт за тутун и
Универзитетот, печатените и електронските изданија на меѓународното списание Тутун/Тоbacco,
универзитетското радио УКЛО ФМ, Билтенот на Универзитетот, како службено гласило, се средствата
преку кои се пласираат информациите.
Web страната на Научниот институт за тутун: www.tip.edu.mk е достапна на македонски и на
англиски јазик. Во неа се објавуваат податоци за наставниот кадар, студиските програми (наставни
предмети, ЕКТС, содржина на наставните предмети), учества на конгреси и симпозиуми, правилници и
законски акти, одбранети магистерски и докторски трудови, актуелни настани во академската средина,
информации за студентите и др.
Списание Тутун/Тоbacco со меѓународен издавачки одбор се издава на англиски јазик. Печатените
изданија на списанието Тутун/Tobacco може да се најдат во библиотеката при Институтот, а
електронските изданија на web страницата www.tobaccobulletin.mk.
Наставно-научниот кадар во соработка со Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство на Република Македонија активно учествува во донесувањето на законски и
подзаконски акти и обуки на Инспекторите од Државниот инспекторат за земјоделство. Исто така
подготвува верифицирани мостри тутун за откуп и спроведува полагање на лиценца за ценачи на тутун
за потребите на тутунското стопанство.
Институтот со договори за соработка и за реализација на апликативни проекти е поврзан со
стопанството и со институции од јавниот и приватниот сектор. Во склопот на четирите акредитирани
лаборатории се даваат соодветните услуги за потребите на субјектите од пошироката општествена
заедница.
Во Научниот институт за тутун се евидентирани и патентни пријави (сорти на тутун и иновативни
решенија) и македонски стандард.
•
Признати македонски новосоздадени сорти тутун 2014: тип отља, сорта маја ситна-еко; тип
прилеп, прилеп НС-72-ЕКО-1; тип полуориенталски тутун, Маја рана; тип јака, Јака 93-7; тип јака, Јака
82;тип Јака б 65-82/1.
• Признати македонски новосоздадени сорти тутун 2012: тип прилеп, прилеп 112-2/1; тип прилеп,
прилеп 146-3/2; тип прилеп, прилеп146-7/1.
• Патент на годината за 2013 проектот со наслов „Техничко-технолошко решение за за третирање и
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преработка на отпадната мил од станиците за прочистување на комунални отпадни води и добивање
на комбинирано органо-минерално ѓубриво“Државен завод за патенти на Република Македонија,
29.04.2014.
• МКС 1006 Одредување на белковински азот и содржина на белковини во тутунот и тутунските
производи- Модифицирана метода по Келдал, 2013.
Популаризацијата на научно -истражувачките и стручните активности се манифестира преку
одржување на предавања од соодветната област, изработка на монографии, библиографии,
презентации, флаери, завршни годишни извештаи и друга вклученост на академскиот кадар во
активности од општествен интерес. Дополнително, Институтот придонесува за зголемување на
општествените вредности преку споделување на своите сали за организирање на различни
манифестации и посета на Музејот за тутун.
Институтот овозможува контакти меѓу поранешните студенти со цел доусовршување и
напредок во кариерата.
3.2.2.

Меѓународна соработка и интернационализација

Следејќи ја мисијата, визијата и основните постулати на Универзитетот еден од приоритетите на
Институтот е воспоставувањето на соработка во земјата и странство преку меѓународни проекти,
билатерални договори со високо образовни установи и научно- истражувачки институти за заеднички
активности.
Во насока на интернационализација, Институтот за тутун има развиена повеќегодишна соработка
со меѓународната организација за проучување на тутунот CORESTA и Европската Асоцијација за
истражување и експериментирање од областа на тутунот – AERET. Соработката меѓу Институтот за тутун
во Прилеп со Институтот за тутун и тутунски преработки од Пловдив, Р. Бугарија, Институтот од Земун
поље - Земун, Институт за земљиште - Београд, Институтот за ратарство и овртарство - Нови Сад,
Пољопривредни факултет - Земун, Р. Србија се реализира континуирано со програми за меѓусебна
научно-истражувачка соработка и билатерални проекти.
III. ИНСТИТУЦИОНАЛНО МОНИТОРИРАЊЕ
Институционалното мониторирање на работните процеси е регулирано со законски,
подзаконски и Универзитетски акти. Различните алатки кои се користат, пред се, во подрачјето Настава
и учење за мониторирање на содржината на студиските програми, соодветноста на истите кон
барањата на пазарот на трудот, различните фази на напредувањето на студентите во текот на
студирањето, мислењето на студентите за квалитетот на студиските програми и условите за студирање,
ги вклучуваат различните внатрешни и надворешни чинители и даваат доволно податоци за
донесување одлуки на различни нивоа, но постои простор за подобрување на нивната искористеност.
Овие алатки вклучуваат: наведување на оправданоста и целта на студиската програма, како
задолжителен елемент на Елаборатот за студиска програма; анализа за успешноста на студиските
програми при повторна акредитација; план за реализација на наставата на Институтот; евиденција за
присуство на настава; студентско анкетирање на ниво на Институт; мислење на работодавачите за
апликативноста на резултатите од учењето; резултати од самоевалуацијата на Институтот; годишни
извештаи на директорот за неговата работа; надлежности на директорот, заменик директорот;
надлежности на Советот на Институтот и Одборот за соработка и доверба со јавноста.
Резултатите од мониторирањето и институционалните стратешки планови и цели се поврзани
на начин определен со структурата на органите на управување и одлучување на ниво на Институтот.
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SWOT АНАЛИЗА
Силни страни
- Континуиран развој во научноистражувачката и образовната дејност.
- Усогласување на образовниот процес со законските прописи и акти на Универзитетот
“Св.Климент Охридски”-Битола.
- Профилирање на едуциран научноистражувачки и наставен кадар .
- Студиските програми се соодветни за решавање на прашања од сферата на производството,
обработката и преработката на тутунот.
- Долга традиција на научноистражувачка дејност, со континуираното згоголемување на бројот
на научни трудови, како и препознатливост во национални и регионални рамки;
- Членство во меѓународните организации CORESTA и AERET, ITTA, ITGA и активно учество на
меѓународни и домашни конгреси, симпозиуми, конференции, советувања, трибини и
дисеминација на стекнатите меѓународни искуства и усовршувања.
- Соодносот на професори/студенти е голем, што овозможува поголема достапност до
професорите и поголема комуникација
со
тутунското
стопанство,
општествените
и
- Соработка
нституциии и приватниот сектор
- Располага со земјоделско земјиште за целосно изведување на апликативната
научноистражувачка работа и производство на семенски материјал од тутун
- Интерес од страна на стопнаските субјекти и други релевантни субјекти за апликативни
активности поврзани со производството, обработката и преработката на тутунот , како и
соодветна апликација на добиените научно истражувачки разултати
- Можност за користење на сите ресурси за изведба на практична настава и изработката на
магистерските и докторските трудови
- Добра покриеност на двете студиски програми со наставен кадар.
- Издавање на Списание Тутун/Tobacco со меѓународен уредувачки одбор.
- Подобрени услови за работа преку инвестирање во постоечкиот објект на Институтот;
- Солидни просторно-технички и материјални услови;
- Пет акредитирани лаборатории како можност за практична настава која нуди поголеми
апликативни сознанија на студентите;
- Пониски цени за студирање на втор и трет циклус во споредба со другите високо образовни
институции што овозможува пониски финансиски издатоци за студентите.
- Непосредно учество на научноистражувачкиот кадар при донесувањето на Законите и
подзаконските акти од областа на тутунопроизводството
Слаби страни
− Потреба од воведување на електронски упис на студентите и електронска заверка на семестар;
− Потреба од нови атрактивни студиски програми кои би предизвикале поголем интерес кај
студентите;
− Намален интерес на студентите за упис на втор и трет циклус на студии;
− Старосната структура на академскиот кадар постојано се влошува;
− Непостоење на научноистражувачки проекти финансирани од надлежните министерства
Можности
− Вработување на млад дипломиран кадар во Институтот;
− Дополнување на наставната содржина со современите светски достигнувања;
− Студиски престој и обуки на наставниот кадар за стекнување на компентенции;
− Ангажирање на наставниот кадар во други стопански и државни институции;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
Закани
−
−
−
−
−
−
−

Директна соработка и вклучување во апликативни проекти од интерес за
стопанството;Осовременување на информирањето на студентите и развој на електронските
комуникации;
Меѓународна соработка со бројни академски установи, но и други институции;
Зголемување на бројот на објавени научни истражувања во врвни научни списанија од
соодветната област;
Набавката на нова пософистицирана опрема и нова стручна литера;тура;
Изведување на практична настава кај стопанските субјекти;
Нови лабораториски и методолошки истражувања;
Акредитирање на нови и популаризација на постојните студиските програми меѓу идните
студенти и тутунските компании;
Зголемување на бројот на издадена стручна литература;
Поголемо афирмирање на постоечките студиски програми кај студентите од четврта година на
постоечките факултети во општината и регионот;
Збогатување на постоечкиот библиотечен фонд со домашна и странска стручна литература;
Воведување на нова студиска програма на втор циклус на студии"Агроменаџмент во тутунското
стопанство",која би предизвикала поголем интерес за упис на студенти;
Непосредна соработка со бизнис секторот преку организирање на заеднички форуми и
дискусии за потребите од нови вработување,со цел правилно насочување на идните студенти;
Следење на процентот на вработливост на студентите кои магистрирале и докторирале во
Научниот институт за тутун со цел изработка на "Долгорочна стратегија за развој на
едукативниот процес";
Изработка на препознатливи брошури, каталози и флаери со комплетни информации за
можностите и предностите за студирање на Научниот институт за тутун-Прилеп, како и почести
медиумски настапи на кои би се потенцирале сите придобивки кои се нудат за идните
студенти;
Вклучување на Научниот институт за тутун во промените на Законите од областа на
производството , обработката и преработката на тутунот;
Формирање на трговско друштво во Институтот согласно Законот за високото образование
Мал број на студенти
Намалување на бројот на студенти поради зголеменит број на Високообразовни институции;
Старосната структура на наставниот кадар;
Лошо законско решение за вработување на дипломиран кадар кој ќе го продолжи
усовршувањето и профилирањето во зависност од потребите на институцијата;
Попривлечен начин на студирање (on line) ;
Недоволен интерес на тутунските компании за вработување на кадри од постојните студиски
програми;
Мал број на студенти на студиската програма Обработка и преработка на тутунот

ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
Добиените резултати од SWOT анализата овозможуваат изведување на одредени препораки за идното
работење на Институтот.
Имено, потребно е натамошно јакнење и максимално искористување на силните страни, односно
расположливите потенцијали,ефикасно прилагодување кон промените во пошироката општествена
заедница, националната легислатива, пазарот на труд,како и нови атрактивни студиски програми на
вториот и третиот циклус;
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Напосредното учество на научноистражувачкиот кадар во донесувањето на Законите од областа на
тутунопроизвоството како и се поголемото вклучување на Институтот во самите Закони зборува за се
поголемат улога на НИТП во економскиот развој на државата кое е дирекно поврзано со
оправданоста од постоењето на самиот Институт
Забележаните слабости во работењето се основа за определување на можностите за иден развој и
опстанок на Институтот.
Констатираните закани се директна опасност за виталноста на Институтот, што подразбира:
- загрижувачка старосна структура на вработените;
- немање можност за вработување на млад научно истражувачки кадар
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ПРИЛОГ 1
Табела 1. Вкупен број на академски кадар за 2012/2013
(вработен/ангажиран, пол: ♂, ♀)
Академски кадар
Редовен професор
Вкупно
Вонреден професор
Вкупно
Доцент
Вкупно

Вкупен
број

Вработен
мажи
жени
4

13

3

1

9
1

3
1

5

Ангажиран
мажи
жени

2

3

-

-

-

-

1

4
-

1

-

Табела 2. Вкупен број на академски кадар за 2013/2014
(вработен/ангажиран, пол: ♂, ♀)
Академски кадар
Редовен професор
Вкупно
Вонреден професор
Вкупно
Доцент
Вкупно

Вкупен
број
15
1
1

Вработен
мажи
жени
5

6

Ангажиран
мажи
жени
3

11
-

1
4
-

1
1

-

-

-

1

1

-

Табела 3. Вкупен број на академски кадар за 2014/2015
(вработен/ангажиран, пол: ♂, ♀)
Академски кадар
Редовен професор
Вкупно
Вонреден професор
Вкупно
Доцент
Вкупно

Вкупен
број
13
1
4

Вработен
мажи
жени
4

6

Ангажиран
мажи
жени
2

10
1

3
-

1

1
2

1

1

1

2

1
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Табела 4. Вкупен број на академски кадар за 2015/2016
(вработен/ангажиран, пол: ♂, ♀)
Вкупен
број

Академски кадар
Редовен професор
Вкупно
Вонреден професор
Вкупно
Доцент
Вкупно

Вработен
мажи
жени
4

13

Ангажиран
мажи
жени

6

2

10
-

1

5

3

1
3
-

2

1

Табела бр. 5 - Извори на финансиски средства (приходи во денари)
Година
Приходи од буџет
Сопствени приходи
2012
10.168.756,00
44.073.398,00

1

2

Вкупно приходи
54.242.154,00

2013

10.805.504,00

60.005.096,00

70.810.600,00

2014

10.430.177,00

65.885.882,00

76.316.059,00

2015

10.638.216,00

93.394.829,00

104.033.045,00

2016

11.799.201,00

84.297.326,00

96.096.527,00

Табела бр 6. - Структура на вработениот академски кадар според звања и возраст во
НИТ-Прилеп
НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН - ПРИЛЕП

Академска
година
2012/2013

2013/2014

2014/2015

Звање
Редовен професор
Вонреден професор
Доцент
Асистент
Редовен професор
Вонреден професор
Доцент
Асистент
Редовен професор
Вонреден професор
Доцент
Асистент

Број
9
4
1
3
9
3
2
2
10
1
3
1

Просечна
возраст
55
49
52
40
56
42
52
41
56
43
46
42
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2015/2016

2016/2017

Редовен професор
Вонреден професор
Доцент
Асистент
Редовен професор
Вонреден професор
Доцент
Асистент

10
1
3
1
10

57
44
48
43
58

4
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Табела 7. Број на запишани студенти во прва година на единицата
во соодветната академска година

Академска година

Број на запишани
студенти на втор циклус

2012/2013

5

2013/2014

0

2014/2015

4

2015/2016

0

2016/2017

2

Вкупно

11

Табела 8. Вкупен број на одбранети магистерски и докторски трудови
Академска
година

Број на одбранети
магистерски трудови

Број на одбранети
докторски трудови

2012/13

4

1

2013/14

1

2014/15

1

1

2015/16

1

1

ВКУПНО

7

3
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Табела 9. Приказ на истражувачките резултати на академскиот кадар од студиската програма
(учество во магистерси и докторски студии)
2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

Докторски дисертации/трудови

4

/

4

3

Магистерски трудови

12

3

3

3

Број

Вкупно
11
21

23

Прилог 2

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Прилог 3

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
Комисија за самоевалуација

АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА
СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ И НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ НА
АКАДЕМСКИОТ КАДАР НА ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ
(СТУДЕНТСКА АНКЕТА)
Click here to enter a date.
Единица на Универзитетот: Choose an item.
Назив на студиската програма на втор, односно трет циклус:
Click here to enter text.
Вид на студии:

специјалистички

едногодишни мастер

докторски студии

двегодишни мастер
− Упатство за пополнување на анкетниот прашалник −
Со одговор на прашањата поставени подолу, од Вас се очекува да ни го претставите Вашиот
вкупен впечаток за:
•

Квалитетот на студиската програма на втор, односно трет циклус, на којашто во
моментов студирате;

•

Квалитетот на сите наставници кои Ви предавале и кај коишто имате полагано
предмети од вториот, односно третиот циклус на студии.

Анкетирањето е задолжително.
Пополнувањето на секое прашање се прави со кликнување врз опцијата што кореспондира на
едно од полињата на скала од 1 до 5, за секој од наведените искази.
Значењето на одделните оценки на скалата е следново:
1 = незадоволително / не, воопшто не се согласувам
2 = главно не се согласувам
3 = ниту се согласувам, ниту не се согласувам
4 = главно се согласувам
5 = одлично / да, во целост се согласувам
При пополнувањето на анкетниот прашалник, проценката правете ја реално и објективно, и
тоа само за наставниците од циклусот и за студиската програма на којашто студирате во
моментов.
Исто така, Ве молиме да одговорите на сите поставени прашања.

46

А. Оценка на квалитетот на студиската програма на втор, односно
трет циклус, на којашто студирате
I.

Оценување на квалитетот на содржината на студиската програма
1 (−)

II.

1.

Програмата е логичко продолжение на
првиот циклус на студии и нуди континуитет
во развојот на знаењата од научната област

2.

Програмата овозможува разбирање на
актуелните состојби и трендови во
теориската поставеност на научната област

3.

Програмата развива истражувачки
компетенции во потесната област на
проучување

4.

Постои логичен редослед и поврзаност на
предметите на студиската програма

5.

Нема непотребно повторување на
наставниот материјал кај некои предмети

6.

Нема потреба од дополнителни содржини
за оформување на научниот профил од оваа
област

2

3

4

5 (+)

4

5 (+)

Оценување на организацијата и реализацијата на студиската програма
1 (−)
7.

Часовите се реализираат квалитетно и на
современ начин

8.

Проверувањето на постигнувањата на
студентите по предметите е адекватно и
соодветно на предметите во студиската
програма

9.

Во предметните програми постои
соодветно застапен практичен дел

10.

Практичниот дел од студиската програма
оспособува за примена на знаењата и
научната работа

2

3
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11.

За предметите од студиската програма
постои соодветна основна и дополнителна
литература

12.

Студиската програма ги исполнува моите
очекувања

III. Оценување на условите за студирање на факултетот / високата школа

13.

Студентите се адекватно информирани

14.

Службата за студентски прашања ги
задоволува потребите на студентите

15.

Техничката опременост е соодветна
(училници, лаборатории и опрема,
библиотечни ресурси, компјутери,
професионални софтвери,...)

16.

Просторните услови одговараат на
потребите на наставата

17.

Студентите се почитувани и нивните права
се заштитени

1 (−)

2

3

4

5 (+)

1 (−)

2

3

4

5 (+)

Б. Оценка на квалитетот на наставниците
IV. Квалитет на наставата
18.

Наставниците се соодветно подготвени за
реализација на часовите

19.

За време на часовите, наставниците се
посветени и предизвикуваат интерес кај
студентите

20.

Наставниците користат современи методи
на наставна работа

21.

Наставниците поттикнуваат и негуваат
научен интерес за областа кај студентите
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V.

VI.

22.

Наставниците стимулираат активност кај
студентите (пишување стручно-научни
трудови, учества во проекти, семинарски
трудови, ...)

23.

Дополнителните активности се во функција
на зголемување и проширување на
знаењата од предметите

24.

Наставниците го реализираат
предвидениот фонд на часови

25.

Наставниците обезбедуваат соодветна
основна и дополнителна литература

26.

Наставниците применуваат современи
технологии во реализацијата на наставата
(компјутери, софтверска поддршка,
информациски бази и др.)

Однос кон студентите
27.

Личната култура и односот на наставниците
кон студентите се на соодветно ниво

28.

Наставниците се отворени и достапни за
консултации и соработка со студентите

1 (−)

2

3

4

5 (+)

1 (−)

2

3

4

5 (+)

Oценување на студентите
29.

Наставниците го проверуваат квалитетот на
постигнувањата на студентите на начин
соодветен на предметната програма и
предвидената основна литература

30.

Содржината и структурата на испитните
прашања, но и текот на испитот,
овозможуваат објективно оценување

31.

Оценката е одраз на знаењата, ангажманот
и постигнувањата на студентите
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Доколку имате дополнителни коментари,
сугестии, забелешки или сакате да го искажете
своето мислење за нешто што не е опфатено
со овој анкетен прашалник, а сметате дека е
значајно, Ве молиме истото да го внесете во
полето од Вашата десна страна:

Ви благодариме на добрата волја и одвоеното време!
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Прилог 4.
Табеларен приказ на обработените податоци од Студентската анкета

Вкупен
број на
одговор
и

Б. Оценка на
квалитетот на
наставниците

А. Оценка на квалитетот на
студиските програми

Анализа

I. Оценување на
квалитетот на содржината
на студиската програма
II. Оценување на
организацијата и
реализацијата на
студиската програма
III. Оценување на условите
за студирање на
факултетот / високата
школа
IV. Квалитет на наставата
V. Однос кон студентите
VI.
Oценување
студентите

на

1=
незадоволител
но
/ не, воопшто
не се
согласувам
вкупен
број

24

2=
главно не се
согласувам

3=
ниту се
согласувам,
ниту не се
согласувам

4=
главно се
согласувам

5=
одлично / да,
во целост се
согласувам

%

вкупе
н
број

%

3

12.5

20

83.33

4.17

5

20.83

18

75.00

-

-

1

5.00

19

95.00

-

-

-

1

2.78

35

97.92

-

-

-

-

-

-

8

100.0

-

-

-

-

2

16.67

10

83.33

%

вкупен
број

%

вкупе
н број

%

вкупе
н број

-

-

-

-

1

4.17

24

-

-

-

-

1

20

-

-

-

-

36

-

-

-

8

-

-

12

-

-
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ПРИЛОГ 5 –Акциски план и капацитет за промени

ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТ

ОБЛАСТ

ЗАБЕЛЕЖАНИ СЛАБОСТИ

Потреба од воведување на
електронски упис на студентите
и електронска заверка на
семестар

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ
Изработка на
електронски систем

ОДГОВОРНИ ЛИЦА
Раководители
на студиски
програми
Стручна и
административ
на служба

Старосната
структура
на Вработување на млад
академскиот кадар постојано се научноистражувачки
кадар и доставување
влошува

Совет на НИТП
Ректорска
управа
Надлежни
министерства

Потреба од нови атрактивни Изработка на елаборати
студиски програми кои би Ревизија на постоечките студиски
предизвикале поголем интерес кај програми
студентите;

Совет на НИТП
цдонесувањето на
Комисии за изработка на одлука
елаборати

барања за
реализирање на
неопходните
вработувања до
Ректорската управа и
надлежните
министерства

Изработка на препознатливи Совет на НИТП
Намален интерес на студентите за
упис на втор и трет циклус на брошури, каталози и флаери со Раководители
комплетни
информации
за на студиски
студии
НАСТАВА И УЧЕЊЕ

ПЕРИОД НА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
(од започнувањето
на активностите)
9 месеци

можностите и предностите за програми
студирање на НИТП, како и почести Бизнис заедница и
медиумски настапи
студенти
Следење на процентот на
вработливост на студентите кои
магистрирале и докторирале и
изработка на Долгорочна стратегија
за развој на едукативниот процес
Непосредна соработка со бизнис

1 година од
поднесување на
Барањето за
вработување

3 месеци
1 година
6 месеци

ПОТРЕБНИ
РЕСУРСИ

ИНДИКАТОРИ НА ПРОГРЕС

1 500 ЕУР

драфт верзија и финална верзија
на програмата и преземени
активности според акцискиот план од
Стратегијата

10 000 ЕУР

Подобрена старосна структура на
научноистражувачкиот кадар и
зголемување на бројот на
извршители

1 500 ЕУР

Усвоени и ревидирани нови студиски
програми

1 000 ЕУР
1 500 ЕУР
1 500 ЕУР

Број на зашишани студенти
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ИСТРАЖУВАЊЕ

секторот преку организирање на
заеднички форуми и дискусии за
потребите од нови вработување

Непостоење
на Покренување иницијатива до
научноистражувачки
проекти надлежните министерства за
финансирани од надлежните поттикнување
национални проекти
министерства
Вклучување во национални и
межународни проекти
Одржување обуки за
подготовка на
апликации за проекти

Совет
Надлежни
министерства

1 година

10.000,00 ЕУР

Вклученост во национални и
меѓународни проекти
Остварени контакти со надлежните
министерства
Нови научни достигнувања
Публикување на
научноистражувачките резултати
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