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Научна расправа 

Високото образование и науката во Република Македонија, 

Состојби и перспективи 

МАНУ, 10 октомври 2016-10-07 

 

                               

Согласно својата законски утврдена задача да „соработува во утврдувањето на 

политиката на Републиката во науките и уметностите“ и на својот законски определен 

статус како највисока научна и уметничка институција од посебно значење за 

Република Македонија, на 10 октомври 2016 година МАНУ организира научна 

расправа за состојбите и развојот на науката и високото образование во Република 

Македонија. Врз основа на расправата по поднесените 12 реферати од членови на 

Академијата, универзитетски професори и научни работници од Република 

Македонија и студијата „Науката и високото образование во Република Македонија во 

21.век“, подготвена во Центарот за стратегиски истражувања на МАНУ, усвоени се 

следниве   

 

ЗАКЛУЧОЦИ  

     

1. Подолго време наназад, па и за целиот период на транзиција,  не е извршена битна 

промена во третирањето на високото образование, науката и иновациската дејност како 

потрошувачка, а не како најважна продуктивна сила на општеството и се одржува 

континуирано ниско ниво на јавни и приватни вложувања во ВО и НИД како % од 

БДП, најниско во регионот и пошироко.  Неопходните реформи, коишто се битен услов 

за трансформација на македонското општество во “општество засновано врз знаења, 

истражувања и технолошки развој“, интегрирано во единствениот „Европски простор 

на знаење и истражување“ и „Европска иновациска унија“ се спроведуваат без 

потребната динамика и без заснованост врз стратешко планирање кое ги развива, следи 

и критички преоценува сите потребни елементи за успех. 

 

2. Во високото образование не е достигнат ни минимален степен на обединување на 

трите основни дејности што ја определуваат современата визија на „универзитет од 

трета генерација“  кој обединува: образование, наука и истражување и иновации и 

апликативна дејност поврзани со стопанството и другите дејности. Во областа на на 

научните дејности, продолжува континуиран пад на научноистражувачките 

капацитети, изразени преку замирање на институтска работа, гаснење на истражувачки 

јадра во стопанството, непостоење на соодветна научна инфраструктура и стагнација 

во подновување на истражувачки кадар. Последица на таквата стагнација е губење на 

позициите на овие дејности во глобалниот натпревар на знаења, истражувања и развој, 

што доведува до наша непрепознатливост во овие, денес најбитни полиња на 

општочовечки развој. 

 

3. Десетгодишната примена на Болоњскиот процес не ги дава потребните и очекувани 

ефекти, поради запоставувањето на некои од неговите битни елементи што се 

однесуваат на квалитетот на високообразовната и научноистражувачката дејност и 

потребата од суштествени промени во системот на нивното финансирање, 

организирање и управување. Сведен на барањето за што поголем опфат на студенти, 

остварено со ширење на универзитетската мрежа на 24 универзитети со преку 130 

факултети и над 600 студиски програми, формирањето на бројни дисперзирани центри, 

без добро подготвена аналитичко-прогностичка основа и без пошироки расправи,  дава 
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позитивни резултати во зголемувањето на опфатот на младата популација во системот 

на високо образование, но негативни резултати од аспект на нужното подигање на 

квалитетот на студии. Наспроти законската обврска за редовна (најмалку на 5 години) 

реакредитација на високообразовните институции, не се врши никаква систематска 

контрола над законитоста на работењето на приватните институции, кои 

функционираат како трговски друштва, па и на одделни новоосновани јавни 

институции. Институциите не вршат редовна внатрешна евалуација, а примерите на 

надворешна евалуација се повеќе исклучок, отколку правило. Лошата организација на 

масовните мастер и докторски студии нив ги претвора во повторување на знаењата од 

основните студии, без истражувачки проекти на студентите и професорите. На јавните 

високообразовни институции научноистражувачката дејност е сведена под 

неопходниот минимум, во прв ред поради недостиг на средства за научни проекти.  

 

4. Бизнис-секторот е потполно маргинализиран во процесот на стратешко планирање и 

програмирање,  управување и финансирање на ВО и НИД и има најниско учество во 

технолошко-иновациската дејност во регионот; 

 

5. Креирањето политики и управувањето со системот на ВО, НИД и ИД постапно е 

кренато на рамништето на потполна централизација што резултира со гушење на 

универзитската и научната автономија, етатизација на овие клучни сфери на цивилното 

општество и превладување на методот на легислативно-административно решавање на 

се посложените проблеми во овие области. Тоа на крајот е сведено на нормативен 

илузионизам дека со честите измени на законите, решенијата и казнувањето од 

управните органи, тие проблеми може да бидат решени.  Отсуството на демократски и 

научен пристап во конципирањето на развојот, на политиките и управувањето со овие 

области оди до таму што ја заобиколува и улогата на Собранието на РМ, која е клучна 

во нивното долгорочно стратегиско планирање и насочување.         

 

6. Продолженото траење на неповолните состојби во науката и високото образование 

се појавува денес, кога државната криза ја доживува својата кулминација, како јасен 

индикатор за природата, корените, длабочината и негативните ефекти на самата криза 

што доби јасен манифестен облик  токму околу проблемите на образованието: 

усвојување на неконзистентни и нереални законски решенија, репресивни мерки 

несвојствени за оваа сфера, нарушување на начелото на универзитетска автономија 

итн. И расплетот на најжестоката криза од постоењето на македонската држава до 

денес нужно претпоставува вистинска високообразовно-научно-иновациска реформа, 

која пак се појавува и како нужен предуслов за конституирање на стабилен период на 

посттранзиција и развој на општеството. 

 

                                                                х х х  

 

Врз изложените согледби за состојбите, засновани врз широка емпириска основа и 

истражување на тековните состојби, учесниците на Научната конференција се 

согласија дека  крајно изострените негативни појави и тенденции во оваа сфера 

којашто е од клучно значење за развојот на македонското мултикултурно општество 

налагаат: 

- отворање на широка, сеопфатна, критичка расправа за нејзините развојни 

перспективи, со учество на државните институции, научната и академската заедница, 

бизнис-заедницата и граѓанскиот сектор    
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- доследно остварување на партиципативната улога на МАНУ и академската и 

научната заедница  во креирањето на високообразовната и научната политика на 

државата 

- предлагање на мерки и активности, низ отворен дијалог на сите одговорни фактори, 

за надминување на постојните негативни состојби и тенденции и динамика за нивно 

остварување, како и за децентрализација и редефинирање на научната, 

високообразовната и технолошко-иновациската политика на земјата како основа за 

стратешко планирање на нивниот краткорочен и среднорочен развој.   

 

                                                             х х х 

 

Широкиот општествен дијалог околу надминување на состојбите и идната реформа на 

ВО, НИД и ИР  според учесниците во расправата треба да се води врз првенствено 

научна основа согласно  современите европски и меѓународни постулати за развојот на 

знаењата, истражувањата и технолошкиот развој и да биде фокусиран врз следниве 

 

   

ЦЕЛИ 

 

1. Врз постулатот за радикална промена на односот на државата кон знаењето, 

истражувањето и иновацискиот развој како кон главен производен фактор, неопходно е 

наспроти досегашните реформи, кои се сведуваат главно на институционално-

организациони преобразби, да се пристапи кон обмислување на нивна суштествена 

реформа која ќе одговори од една страна на развојните потреби и цели на 

македонското општество и на современите стојалишта за улогата на знаењата и 

истражувањата во Новиот милениум. За македонското општество кое е во фаза на 

транзиција, создавањето нов интегриран концепт на знаења, истражувања и развој е 

битна компонента на реформата на државата и политичкиот систем- од монистички 

кон демократски и плуралистички, од колективистичко-идеолошки кон либерален, 

граѓански и мултикултурен модел.  

 

2. Реформите на високото ВО и НИД треба да претставуваат придвижник на идејата за 

либерална и правна држава, отворена економија заснована врз пазарни механизми и 

модерен тип на „добро владеење“ и управување со општествените работи, што во 

општеството засновано врз знаења треба да се трансформира во институционален 

систем кој управува со општествените работи поаѓајќи од квалитативни критериуми и 

одговорност на носителите на јавни функции заснована врз нивната компетентност. Со 

јакнење на положбата на универзитетите и научните центри и трансфомација на 

нивната функција низ развивањето на истражувањата и нивното поврзување со 

економијата како “трета мисија“, се создава поширока научна основа и за нивната 

автономија и за технолошкиот и иновацискиот развој кој има директно влијание врз 

економскиот раст и благосостојба на општеството.  

          

3. Основен постулат на концептот на нови знаења и истражувања на 21.век како 

носител на општествени промени е неговата природна закоренетост врз идејата на 

човековата слобода, човековото достоинство и природно право на знаења, 

истражувања и развој како атрибут на неговата слобода. Поттикнувањето на потреба за 

знаење, компетитивност, творечки труд, инвентивност, претприемништво, 

употребливост на знаењата во општа корист, доминација на интелектуалната 

сопственост е битна претпоставка за сестран развој на поединецот и благосостојба на 
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општеството. Подигањето на општото интелектуално ниво на населението и 

стекнувањето на највисоки, светски знаења и способности, е условот без кој 

македонското општество не може да се приклучи кон процесите на регионални и 

глобални интеграции. Главна задача на образованието е и подготвување на поединецот 

за улогата на граѓанин во демократијата, почнувајќи од способноста да се донесуваат 

информирани и разумни одлуки за работите поврзани со јавната политика,  низ 

колективно формирање на заеднички стојалишта преку аргументиран општествен 

дискурс на разумни поединци. 
 

4. Реформата на системот на ВО, НИД и ИД треба да се подреди на остварување на 

целите на развојот на системот на високо образование и наука како автопоетичен 

систем, коишто се истовремено и природни општествени цели на сестран хуман развој, 

со обезбедување на сите нужни гаранции за спречување на неговата 

инструментализација за остварување на  други, нему несвојствени цели.  

                                                               х х х  

 

Сложеноста на наталожените проблеми, слабостите и стагнацијата во развојот на 

образовниот систем, науката и истражувањето и иновациско-технолошкиот развој, кои 

се од една страна последица на неконзистентните, палијативни и политички 

инструментализирани „реформи заради реформи“, а од друга страна и на се поголем 

расчекор со европските и глобалните промени што се случуваат на полето на знаењата, 

истражувањето и развојот, налагаат: 

- итно надминување на контрапродуктивната централизација во извршната власт на 

сите функции- од креирањето политики, до донесувањето закони и донесување 

арбитрерни одлуки за формирање институции, преводи на странска литература, 

набавка на научна инфраструктура итн.,  што не е следено и со преземање на 

одговорност за нивно ефикасно остварување; 

- вклучување на универзитетите, научните институции, иновацисски, технолошки и 

други развојни центри, бизнис-заедницата и граѓанското општество во големата 

реформа на системот на знаења, истражувања и развој како најзначаен развоен проект 

на Република Македонија; 

- развивање на облици и методи на активна партиципација на сите структури- 

државата, академската и научната заедница, бизнис-заедницата и граѓанското 

општество во стратешко планирање и оперативно водење на процесот на реформата. 

 

Во функција на забрзувањето на неопходните промени и создавањето на реални и 

научно издржани основи за суштинска реформа, учесниците на Конференцијата ги 

формулираа следниве конкретни 

 

ПРЕДЛОЗИ 

 

1. Формирање мешовита експертска група со претставници на МОН, МАНУ, 

универзитетите и научните институции и бизнис-заедницата за анализа на 

постојните законски решенија во областите на високото образование, науката 

и иновацискиот развој и предлагање на итни измени со кои ќе бидат 

суспендирани сите одредби што создаваат проблеми во примената, најдоцна 

пред почетокот на наредната (2017/2018) година. 

2. Без одлагање, непосредно по составувањето на новата Влада на РМ, 

конституирање на Националниот совет за високо образование, наука и 

технолошки развој, со проширени компетенции во областа на иновациите.    



5 

 

3. Формирање, најдоцна во рок од три месеци, Голема мешовита комисија за 

реформа на високото образование, науката и иновациско-технолошки развој, 

којашто  ќе има задача: 

- да изврши анализа и преиспитување на постојната мрежа на јавните 

институции, остварувањето на Болоњскиот процес, законитоста и 

работењето на приватните институции, реакредитациите на 

универзитетите и студиските програми, евалуацијата и примената на 

европските стандарди за квалитет на високото образование и науката 

- да подготви нов концепт за финансирање на овие области и да 

предложи итни мерки за санирање на крајно неповолните состојби со 

финансирање на универзитетите и научните институции и нивните 

дејности, посебно во однос на крајно обезвреднетите плати во 

јавните институции, научно-истражувачките проекти на научниците, 

студентите и докторантите, издаваштвото, научните собири и 

меѓународната соработка 

-  да подготви нова законска регулатива за областите најдоцна до 

почетокот на наредната учебна (2017/2018) година  
- да подготви основи на Програмата за развојот на високото 

образование, науката и технолошко-иновацискиот развој (2017-2020 

година) што треба да ја усвои Собранието на РМ до почетокот на 

наредната учебна (2017/2018) година 

- да иницира усвојување на среднорочна и долгорочна Стратегија за 

развој на високото образование, науката и технолошко-иновациската 

дејност 

4. Формирање посебно Министерство за високо образование, наука и 

технолошко-иновациски развој 

5. Создавање системски и законски основи за формирање посебен Фонд за 

наука, истражување и развој, управуван од тела во кои партиципираат 

државата, академската и научната заедница и бизнис-заедницата 

6. Формирање на транспарентна и секому достапна Национална база на 

податоци за високото образование, науката и технолошко-иновациската 

дејност 

7. Задолжителна јавна расправа за секој предлог од Владата за нова или измена 

на постојната законска регулатива и ставање на предлозите во собраниска 

процедура по добиени позитивни мислења од академската, научната и 

бизнис-зедницата. 

8. Доследно исполнување на сите препораки содржани во извештаите на ЕК за 

напредокот на Република Македонија во процесот невроинтеграции, како и 

на стандардите на другите тела и форуми на ЕУ во овие области.    

 

                                                                  х х х  

 

МАНУ продолжува уште поинтензивно и континуирано да го следи и научно проучува 

системот на високо образование, наука и технолошко-иновациски развој и да предлага 

решенија за неговите промени во правец кон интегрирање во Европскиот простор на 

високо образование, истражување и иновации. 

 

За таа цел, во Центарот за стратегиски истражувања (ЦСИ) е формирана 

лонгитудинална програмска истражувачка активност, насловена СЕТИ (SETI- Science, 

Education, Technology and Innovations). СЕТИ опфаќа и формирање Одбор за наука, 
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високо образование и технолошко-иновациски развој во кој  учествуваат академици, 

универзитетски професори и научници и истражувачи во развојни и иновациски 

единици во стопанството. Во функција на неговите активности во ЦСИ се формира 

документаристичка база што опфаќа истражувања, стратегии, закони, извештаи и 

анализи на ЕУ, СБ и други институции од Европскиот  простор на знаења и 

истражувања, како и компаративни дата бази и студии. 

 

Еднаш годишно Центарот (СЕТИ) организира конференција на МАНУ на тема: високо 

образование, наука, и технолошки развој на која се резимира активностите во овие 

области. Како перманентна активност, Одборот подготвува периодични анализи, 

ставови и мислења за политики, програми, закони и други акти, и резултати на научни 

истражувања и за нив ја информира МАНУ, МОН, другите институции и јавноста. 

 

 

 

         

 


