
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДЕКАНОТ НА ФИКТ ЗА 2020 ГОДИНА

Согласно Член 114 од Законот за високото образование, деканот е должен најмалку
еднаш во годината до Наставно-научниот совет и до ректорот на Универзитетот да
поднесува извештај за својата работа. Овој извештај се однесува за периодот
декември 2019 – декември 2020 година.

Работата на деканот на Факултетот за информатички и комуникациски технологии, во
извештајниот период, беше заснована на:

● Законот за високото образование;
● Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола;
● Правилникот за внатрешната организација и работењето на Факултетот за

информатички и комуникациски технологии;
● Програмата за работа на деканот за 2020 година

Настава

Наставата на Факултетот во извештајниот период се изведуваше на сите три циклуси
студии, во согласност со Законот за високо образование, и соодветните правилници за
секој од циклусите. Наставата, вежбите, испитите и консултациите во извештајниот
период комплетно се изведуваа во новата зграда на Факултетот а додека работењето
на студентската служба се одвиваше во старата зграда. Наставата на прв циклус се
одвиваше преку предавања, аудиториски и лабораториски вежби, додека на втор и
трет циклус наставата се реализираше пред се преку менторски средби и часови и
користење на други облици на интеракција со студентите.

Наставата на ФИКТ ја изведуваат 21 наставник вработени во редовен работен однос
на Факултетот и тоа: 10 редовни професори, 10 вонредни професори и 1 доцент.
Проверката на знаењето на студентите се изведуваше со организирање на колоквиуми
во колоквиумски недели и завршно оценување во редовните испитни рокови:
јануарски, јунски и септемвриски. На барање на Студентскиот парламент на
Факултетот, ННС дозволи полагање и во вонредни испитни рокови во октомври и
декември.

Одржување на наставата во пандемиски услови

Наставните активности се изведуваа на класичен начин се до средината на месец
март 2020 година. Појавата на Ковид 19 вирусот и потребата од работење во
пандемиски услови диктираа драстични промени во наставниот процес. Врз основа на
разни законски мерки кои ги донесе Владата, се премина на комплетно on-line
работење со користење на разни платформи за таа намена.

Со задоволство можеме да констатираме дека наставниците на ФИКТ многу успешно
се справија со предизвикот и одговорија на сите потребни промени како наставниот
процес би можел да се одвива непречено во пандемиски услови. Уште пред да бидат
донесени мерките на нашиот факултет беа тестирани разни платформи и софтвери
кои го овозможуваат on-line работењето како на пример: zoom, google meet, google



classroom, microsoft teams, cisco webex, safe exam browser и други. Во моментот кога се
донесоа сите потребни одлуки за прекин на наставата со физичко присуство и
преминување на online настава, нашиот факултет беше комплетно спремен и
наставниот процес продолжи непречено, секако имајќи ги во предвид одредени
ограничувања што ги наметнува online работењето. До завршување на летниот
семестар во 2020, наставата се одвиваше on-line а испитите на комбиниран начин:
online или со физичко присуство, во зависност од изборот на предметниот наставник.

За да може да се остварат полагањата со физичко присуство и да се заштити
здравјето и животот на вработените и студентите, факултетот ги превзеде сите
неопходни мерки и доследно се придржуваше до сите протоколи и препораки
пропишани од Владата во однос на работењето во пандемиски услови. Ригорозно се
спроведуваа пропишаните мерки, цело време беа достапни средства за дезинфекција,
на испит можеше да полага студент само со носење на маска и заштитни ракавици,
влегувањето и изглегувањето од објектот беше контролирано со цел да се спречи
групирање, а исто така беше редуциран и бројот на места за полагање во секоја
просторија и со ознаки јасно означени местата на кои што смеат да седат студентите
со цел да се обезбеди пропишаното растојание од 2 метри.

По завршувањето на летниот одмор, мерките на Владата дозволуваа во зимскиот
семестар избор на начинот на изведување на наставата: класичен со физичко
присуство, online или комбиниран. На нашиот факултет 4 наставници избраа да ја
изведуваат наставата на класичен начин, а преостанатите online.

Редовни активности поврзани со наставата

Како и секоја година, беа изготвени детални распореди за предавања и вежби за секој
семестар, за сите студиски програми, за колоквиумски недели, за испити во секоја
сесија, за консултации, за настава и испити. Беше изготвена ангажираност на
наставниците на прв, втор и трет циклус студии, пријавни листови за упис на семестар,
листи на слободни изборни предмети на прв и втор циклус студии за секој семестар.

Распоредите за одржување на настава, колоквиуми и испити на прв и втор циклус
студии, како и распоредите за одржување на менторски средби и испити за втор и трет
циклус студии беа достапни на веб сајтот.

Упис на нови студенти во прва година

Новите состојби предизвикани од Ковид-19 вирусот поставија и нови предизвици при
организирањето на промотивни активности и привлекувањето на нови студенти за
запишување во прва година. Оваа година е намален бројот на запишани студенти во
однос на претходните, и вкупно 90 студенти одбраа да го продолжат школувањето на
нашиот факултет на првиот циклус на студии. Беа направени одредени анализи за
причините што доведоа до намалување на бројот на запишани студенти, и
констатирани се два факти: значително намален број на завршени средношколци и
драстично намалување на школарината на приватните факултети во регионот кои
имаат акредитирана програма по информатика. Секако, ова се само почетни сознанија



и за следната година ќе биде потребно да се направат многу подетални анализи и
предвидат активности со кои оваа состојба би се надминала.

На вториот циклус на студии во 2020 година се запишаа 6 студенти на едногодишните
студии на студиската програма ИНКИ и 4 студенти на двогодишната програма ИКТ.

На третиот циклус на студии се запиша 1 студент.

Дипломирани студенти

Во текот на 2020 година на факултетот дипломираа 59 студенти, во истиот период
магистрираа 18 студенти, а докторска дисертација ја одбранија 2 кандидати.

Заради условите диктирани од Ковид-19 вирусот беше одлучено во 2020 да не се
прави класична промоција на дипломираните студенти од прв и втор циклус, туку се
превзедоа сите активности за да се изработат дипломите и секој студент да може
својата диплома да ја подигне од студентски прашања.

Во рамките на активностите на УКЛО, на нашиот факултет беше извршена свечената
промоција на докторите на науки за 2020 година, со почитување на сите здравствени
протоколи и мерки.

Служба за студентски прашања

Оваа година предизвици беа поставени и пред вработените во службата за студентски
прашања. Пред се, големо ограничување беше нивната издвоеност од преостанатиот
дел од факултетот, односно работењето во старата зграда која факултетот ја
користеше заедно со Биотехнички факултет. Во услови на Ковид 19 работењето
дополнително се усложни, но благодарение на организираноста процесот на издавање
документи се одвиваше непречено. Најчесто заради неинформираност на студентите
повремено се појавуваа и одредени проблеми кои се решавани соодветно и
навремено.

Во рамките на редовното работење службата за студентски прашања вршеше
запишување на студенти, запишување и заверка на семестри, водење на студентски
картони, издавање на уверенија за положени испити, потврди, уверенија за завршени
студии, пријавување на испити, изготвување на редовни периодични статистички
извештаи и списоци и сл.

Покрај редовните активности често стигнуваа барања од МОН, МИОА, Фондот за
здравство и други органи за доставување на разни прегледи и списоци директно
поврзани со Ковид 19 ситуацијата. Роковите за доставување најчесто беа многу кратки
што бараше дополнителен ангажман на службата надвор од работното време. При
изготвувањето на извештаите беше користен i-know системот и беа констатирани
голем број неправилности и неточности во добиените податоци, така да голем број од
нив мораше дополнително „рачно“ да бидат изработувани и проверувани.

Административните обврски кон студентите од 2 и 3 циклус исто така непречено се
одвиваа, при што се констатираа одредени тешкотии во работењето поради постоење
на голем број различни правилници за режимот на студирање кај 2 циклус, за студенти



кои ги запишале студиите во разни учебни години. Во правилниците нема некои
суштински разлики, но има големи административни разлики и потребно е вложување
на доста енергија за целиот процес да се спроведе регуларно. Доколку постои
можност, унифицирањето на административните процедури во иднина ќе овозможи
многу поквалитетно работење.

Промоција на факултетот

Можностите за промоција на факултетот во 2020 и привлекување на нови студенти
беа доста ограничени но беа искористени расположивите форми:

● Изработено е промотивно видео за новата зграда на ФИКТ и студиските
програми кои ги нуди.

● Користени се платени таргетирани кампањи на Facebook и Instagram

● Интервју за МТВ за промоција на факултетот и соработката со стопанството

● Интервју за Универзитетското радио

Проектни активности

Во 2020 година продолжија проектните активности во рамките на 2 ИПА проекти:
EMPLOYOUTH и Cross4All а исто така факултетот стана партнер и во проектот Bitola
Start-up. Како и во сите области на работењето, Ковид-19 предизвика големо
нарушување во реализација на планираните проектни активности кај сите проекти, но
со дополнителни напори на проектните тимови активностите успешно продолжуваат.

Проект EMPLOYOUTH. Во 2020 година беше реализирана најзначајната
инфраструктурна активност во рамките на овој проект: завршување на сите градежни
работи и внатрешна адаптација на поткровјето на новата зграда на ФИКТ и негово
свечено пуштање во работа. Со тоа добиен е простран и современ простор кој ќе
овозможи понатамошен раст и развој на факултетот пред се во апликативната дејност
и соработката со стопанството. Заради ковид условите редефинирани се некои
планирани активности кои практично е невозможно да се завршат, и одобрено е
продолжување на проектот од 3 месеци.

Проект Cross4All. Заради сложеноста на конзорциумот од партнери вклучени во
проектот и зависноста на нашите активности од реализацијата на нивните активности,
овој проект се соочување со одредени, пред се организациски проблеми кои како
резултат на дополнително ангажирање на тимот успешно се надминуваат.
Активностите кои зависат само од нашиот тим навремено се извршуваат и кај
реализација на експeртските, односно стручните активност нема никаков застој.
Детектиран е проблемот со комплицираниот модел на кофинансирање на проектот кој
предизвикува застои во пристигнувањето на планирани средства, но се очекува овие
проблеми да се надминат. И овој проект доби продолжување од 6 месеци заради
завршување на редефинираните планирани активности поради ковид 19 кризата.



Проект Bitola Start-up. Со учеството во овој проект факултетот доби можност веднаш
да почне наменски да го користи просторот во поткровјето адаптиран и финансиран во
рамките на проектот ЕMPLОYOUTH. Во рамките на овој проект за ФИКТ ќе се набави
компјутерска и канцелариска опрема. Беше планирано просторот да се користи за
start-up на нови бизниси поддржан од средства на проектот. Поради Ковид-19 има
промена на концепцијата, се работи online а просторот се користи за повремени
работилници и други настани со доследно почитување на сите протоколи и мерки.

Систематизација на работни места

Активностите за изработка на систематизацијата на работни места за наставниот и
ненаставниот кадар беа започнато на факултетот неколку години претходно, но без
краен резултат. Во 2020 година, како одлуката на МИОА за запирање на исплатите за
организации кои немаат завршена систематизација предизвика сериозен проблем за
нормалното функционирање на факултетот. Поради тоа, завршувањето на оваа
активност доби највисок приоритет. За разлика од другите факултети на УКЛО кои
систематизацијата ја имаа завршено порано по стариот закон, нашиот факултет
мораше да помини низ еден комплетно нов процес со голем број на прилагодувања,
комуникација со разни министерства, автентични толкувања и усогласувања, за на крај
процесот успешно да заврши во јуни 2020 година.

Инфраструктурни активности

Во 2020 година е завршена доградбата и адаптацијата на просторот за студентски
прашања и администрација во новата зграда на ФИКТ финансирана од Буџетот на
СРМ а средствата се обезбедени и одобрени од УКЛО. Со реалокација на
студентската служба и пуштање во работа на овој дел од објектот, планирано за
пролет 2021, квалитетот на административни услуги што им се даваат на студентите ќе
биде подигнат на многу повисоко ниво.

Претходно беше спомнато, во 2020 година беше свечено пуштен во работа start-up
центарот на ФИКТ сместен во поткровјето, чија адаптација беше комплетно
финансирана во рамките на EMPLOYOUTH проектот.

Соработка со стопанство

Плановите за соработка со стопанството во 2020 година беа доста амбициозни и во
почетокот на годината беа превземени сите потребни активности. Во основа беа
поставени две цели:

● Понатамошно унапредување на концептот на менторирани студентски работни
групи кој веќе неколку години дава одлични резултати

● Организирање на стручна конференција од областа на ИКТ на факултетот.

Фирмите во регионот покажаа исклучителна заинтересираност за овие активности.
Сите се согласија да назначат ментори од нивните фирми и студентските работните
групи да продолжат и оваа година, а посебен интерес покажаа за стручната
конференција. Се одржаа неколку состаноци во исклучително кооперативна



атмосфера со давање на предлози од страна на претставниците на фирмите за
подигнување на нивото на конференцијата со ангажирање на звучни имиња од
регионот и пошироко, што би било обврска на фирмите. Како и за други активности,
кон крајот на месец март 2020 заеднички беше констатирано дека сите активности
мора да паузираат и да почекаат некои подобри времиња.

CodeCup 2020 натпревар во програмирање за средношколци

Поради настаната ситуација со вирусот COVID-19 се промени концептот на
организирање на CodeCUP 2020 натпреварот и наместо класично, со физичко
присуство, ФИКТ им предложи на менторите и учениците оваа година да се одржи
online презентирање и оценување на проектите.

На почетокот на активностите се пријавија 19 (деветнаесет) тимови, а на предлогот
презентирањето да се изврши online позитивно го прифатија 9 (девет) тимови. Сепак
на крај, само 5 (пет) тимови ги испратија своите изработени проекти и ги презентираа
online пред комисијата. По завршување на натпреварот на учесниците им беа
испратени сертификатите за учество, и пригодни симболични награди.

Други редовни годишни активности

Во извештајниот период Централната пописна комисија изврши попис на целокупниот
инвентар и средства со кои располага Факултетот.

Комисијата за самоевалуација изврши самоевалуација за академската 2020 год.

Согласно законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, службеното
лице за посредување со информации од јавен карактер одговараше на доставените
барања во предвидениот рок.

Битола, декември 2020 година Декан,

Ред. проф. д-р Александар Маркоски


