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1.ВОВЕД

Самоевалуација како процес има за цел да го процени квалитетот на наставно
образовниот и научно истражувачки капацитет на трите циклуси студии на Правниот
факултет Кичево со дисперзираните студии во Битола и Струга.
Во оваа самоевалуација преко собраните податоци ќе бидат презентирани клучните
елементи: студиски програми, наставно-научен и соработнички кадар, наставнообразовна дејност, научно-истражувачка работа, студенти, просторни и материјални
ресурси, надворешна соработка и финансирање.
Сите овие задачи беа поставени пред комисијата за самоевалуација на Правниот
факултет Кичево избрана на 13.04 2018 година во состав: Вонр. Проф. д-р Светлана
Вељановска – претседател; Вонр. Проф. д-р Саша Дукоски; Вонр. Проф. д-р Дејан
Витански; Проф. д-р Александра Патоска; Вонр. Проф. д-р Младен Караџоски; Доц.др Лазе Јаќимоски и Невена Димовска - претставник од студентите.
Со цел успешно да бидат собрани и систематизирани потребните податоци комисијата
воспостави квалитетна соработка и сестраната размена на податоци

на релација:

стручни служби, Деканат, наставници, соработници и студенти а врз основа на
сопствените истражувања, критички и аналитички ја вреднуваше сликата за состојбите
во наставно-образовната, научно-истражувачката дејност, надворешната соработка,
финансирањето и сл.
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1.1.МИСИЈА

Правниот факултет – Кичево има мисија за достигнување на супериорноста, со
приоритетна обврска: ориентацијата на своите студенти кон иднината. Она што
факултетот го нуди на своите студенти е приликата која тие треба да ја препознаат и
искористат од аспект на фактот дека правото како наука побарува доживотно учење,
вклучувајќи постојано образование, компјутерски вештини, комуникациски стратегии,
етика, правосуден испит.
Континуирано образование на високостручен кадар способен компететно да решава
проблеми и да им излегува во пресрет на предизвиците на новиот милениум. Само со
труд и упорност се постигнува успех и се остварува целта која студентите ја имаат
зацртано. Но, оваа цел може да се постигне само со заедничка работа на студентите и
нивните професори и соработници од Правниот факултет Кичево.

1.2.СТРАТЕГИСКИ ЦЕЛИ

Правниот факултет Кичево припаѓа кон Универзитетот „Св Климент Охридски“ и
токму од тие причини стратегиските цели се изведени од определбата на овој
Универзитет да биде високообразовна установа на која и припаѓа регионалната
водечка улога во академскиот и научниот свет, при што клучни зборови во водењето
на универзитетската политика и стратегија се: современи, флексибилни студиски
програми, транспарентна организациона структура, поддршка на нови иницијативи,
акцент врз интернационализацијата (меѓународна соработка), спроведување на култура
на квалитет во сите сфери од универзитетското делување.
Истовремено, Правниот факултет континуирано работи на подобрување на наставните
програми и нивно дополнување со цел да се излезе во пресрет на потребите на
студентите.
Факултетот прави напори за подигнување на степенот на мобилност на тековните и
дипломираните студенти за зголемување на можностите за нивното формално и
неформално дообразување, како и на наставниот и стручно-административниот кадар
на Факултетот во функција на нивно стручно и научно усовршување.
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Значаен сегмент се и напорите за унапредување на информираноста и промовирање на
атрактивноста и конкурентноста на Факултетот за студенти од разни земји од светот и
зајакнување на соработката со меѓународни институции од високото образование.
За таа цел приоритет во оваа академска година (2017 /2018 ) се даде на организација на
две научни конференции и бројни настани на факултетот.
Се прават напори за изнаоѓање разни форми и извори на дополнително финансирање
на дејноста на Факултетот како од страна на државните фондови така и од страна на
други извори на финансирање во земјата и странство, збогатување на издавачката
дејност преку објавување трудови на наставниците од Правниот факултет Кичево во
реномирани научни и стручни списанија во и надвор од нашата земја.
Во вака поставените стратегиски цели, процесот на самоевалуација на Правниот
факултет –Кичево е токму во насока на проверка на реализацијата на истите со цел да
послужи како платформа за квалитативен развој на наставно-образовната и научноистражувачката дејност на Факултетот во наредниот период.

2.ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕДИНИЦАТА

Правниот факултет Кичево како високообразовна единица е основан од страна на
Собранието на РМ и со работа започнува во академската 2008/2009 година кога се
запишува првата генерација студенти кои своето студирање го реализират во Кичево,
каде е седиштето на Факултетот и во Битола на дисперзираните студии. Наредната
учебна 2009/2010 година започна со работа и првата генерација на дисперзираните
студии во Струга.
По завршувањето на четиригодишните студии првите дипломци имаа можност да се
запишат во акредитираните насоки за едногодишни академски студии на втор циклус
за Меѓународно, Деловно, Граѓанско и Казнено право а подоцна и на докторски студии
од областа на Меѓународното право и политика.
Во согласност со измените во Законот за високо образование во учебната 2014/2015
година е овозможено студирање на тригодишни правни студии, по чие завршување
студентите ќе можат да ја продолжат едукацијата на стручни или научни степени во
траење од една или две години или пак да се вклучат на пазарот на труд.
5

Самоевалуација ПФК - 2018

Потребата од Правните студии во овој регион сеуште е евидентна бидејќи секоја
година има интерес за запишување на прв и втор циклус студии на Правниот факултет
Кичево и на дисперзираните студии во Битола и Струга.
За жал мора да констатираме дека и кај нас е евидентен трендот на намалување на
бројот на запишани студенти што е појава во скоро сите единици во ракмите на
УКЛО.
Со цел да се поттикне интересот на средношколците од Југозападниот регион за
запишување на Правниот факултет Кичево, наставниот и соработничкиот кадар и
оваа година одржа бројни промотивни активности со цел да ги афирмира своите
наставни програми и да ги мотивира средношколците да се заинтересираат и да станат
дел од нашата високо-образовна установа.
Во поглед на реализацијата на дополнителните активности на студентите (практичната
работа, вклучување во вон наставни активности, натпревари, конкурси и сл.) Правниот
факултет Кичево има воспоставено соработка со сите судови во Кичево, Битола,
Охрид, Струга, Прилеп, Дебар, Тетово, Гостивар, Ресен (основни и апелациони) со цел
да овозможи реализација на практичната настава како задолжителен дел од наставниот
процес. Таа се реализира успешно, а покрај судовите во активностите се вклучени и
адвокатските, нотарските и канцелариите на извршителите од овие градови.

2.1. СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

Основна дејност на Правниот факултет Кичево како единица на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“-Битола е наставно-образовната дејност. Тоа е експлицитно
содржано во сите документи (визија, мисија, стратегиски план, акт за основање и др.)
кои даваат основа заправците на делување и развој на Правниот факултет Кичево.
Од тие причини, оценувањето на наставно-образовната дејност е важен дел при
процесот на самоевалуација на Факултетот, за да се овозможи унапредување на
основниот процес - образование на студентите следејќи ги најновите трендови на
Правните факултети во светот и регионот и подготвувајќи ги студентите во целост да
одговорат на потребите на македонското стопанство и јавниот сектор.
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Образованиот процес

на Правниот факултет Кичево е таков што наставата се

организира во три циклуси на образование и тоа – прв циклус во траење од три години
(најмалку 180 кредити), втор циклус (една или две години и следствено 60 или 120
кредити) и трет циклус на студии (60 кредити).1 Сите студиски програми се
акредитирани и се во согласност со важечките законски решенија во Република
Македонија.
Во рамки на првиот циклус егзистира студиската програма за Правни студии во која е
присутен напор за постојано иновирање и користење на позитивните искуства од
соодветните студиски програми присутни на реномираните странски универзитети.
Овој принцип на воедначеност е присутен и во вкупниот фонд на часови кој изнесува
1500 и за задолжителните и за изборните предмети при што планираниот фонд на
часови е распределен на задолжителните предавања и вежби, часови за консултации и
самостојно учење на студентите.
Кај сите предметни програми без разлика дали се задолжителни или изборни,
студентите имаат јасно наведена основна и дополнителна литература која можат да ја
користат во учењето.
Кај студиските програми од втор циклус посебно е нагласена тенденцијата за нивно
континуирано усовршување и реформирање за да бидат компатибилни со соодветните
студиуми во светот. Препознаена е потребата од континуиран трансфер на знаења и
користење на позитивните искуства од соодветните студиски програми на
реномираните странски универзитети.
Сите програми поседуваат прецизно дефинирани цели изразени во елаборатите за
акредитација. Во тој контекст основната интенција е оспособување на студентот со
знаења, способности и вештини, како и создавање подлога за критичко размислување и
спознавање на реалноста.
Во оваа смисла, одделните студиски програми имаат за цел унапредување на знаењето
и зајакнување на аналитичките способности на студентите заради нивна поголема
ефикасност во работењето во правните професии. Освен тоа, сите студиски програми

1

Во моментов течат активности на постојната (првата запишана) генерација слушатели на третиот
циклус студии. Се работи на повторна акредитација на студиите од овој циклус и ментори за истите да
можат успешно дабидат реализирани .
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на прв, втор и трет циклус како своја цел имаат развивање способност за критичка
анализа, како и инспирирање на студентите за истражување.
Вкупниот број семестри предвидени со едногодишните студиски програми на вториот
циклус изнесува два, а на двегодишните четири

семестри.

Соодносот на

задолжителните, изборните и општо образовните предмети е во рамките на
позитивните законски норми и се движи во интервалот 60:30:10. Секоја предметна
програма на вториот циклус (задолжителна или изборна) поседува јасно наведена
основна и дополнителна литература.
Во третиот циклус егзистира само една студиска програма на која се работи со
запишаните студенти во областа на Меѓународното право и политика. Вкупниот број
на семестри на оваа студиска програма е шест при што се внимава на позитивните
законски прописи во поглед на вкупниот фонд на часови по задолжителни и изборни
предмети.
Кај сите предметни програми (задолжителни и изборни) јасно е наведена
задолжителната и дополнителната литература.

2.2.НАСТАВНО-НАУЧЕН И СОРАБОТНИЧКИ КАДАР

Наставен кадар на првиот циклус на студии
На Правниот факултет наставата ја реализираат вкупно 29 наставници и соработници
(18 мажи и 11 жени) со следните звања: 5 редовни професори, 10 вонредни професори,
7 доценти, 1 лектор, 3 соработници и 3 помлади соработници. Соработниците и
помладите соработници се запишани на докторски студии. Од вкупниот број
наставници и соработници, сите се вработени со полно работно време. Помош во
реализацијата на наставниот процес обезбедуваат и професори од другите единици на
Универзитетот и факултети со кои УКЛО има воспоставена соработка по претходно
добиена согласност од нивните матични високообразовни институции. Сепак мора да
потенцираме дека бројот на професори од другите единици е минимален бидејќи во
своето десетгодишно функционирање Правниот факултет Кичево се екипираше со
потребниот наставен и соработнички кадар.
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На Правниот факултет во академската 2017/2018 година се запишаа 302 студенти во
сите години на првиот циклус студии а на вториот циклус се запишани 93 студенти
прва година во сите насоки.
Соодносот на број на студенти на еден наставник сразмерно се намалува како што се
реализираат новите уписи. Па така ако во 2012/13 еден наставник работел со 107
студенти, во 2017/18 еден наставник работи со 10,4 студенти.
Сепак овие проценти не се реален одраз на ангажираноста на наставниците бидејќи таа
реално е поголема кај задолжителните предмети и кај предметите во прва и втора
студиска година додека во повисоките студиски години таа реално се намалува.
Дополнително ангажманот на најголем дел од наставниците е зголемен на вториот
циклус студии.
Возрасната структура на вработените наставници и соработници на Правниот факултет
Кичево е релативно поволна и оваа инситуција не се соочува со проблем на недостаток
на наставен кадар во наредниот среднорочен период.
Сепак мора да се потенцира дека големиот обем на наставни активности, проследени
со административните обврски кои произлегуваат од наставата, во голем дел го
апсорбираат работното време на наставниот и соработничкиот кадар и оневозможуваат
нивна доволна посветеност на истражување и дополнителни вон наставни активности.
Истражувањето не само што треба да е составен дел, туку е и круцијален дел од
работа на универзитетските професори на што се инсистира во голема мерка особено
при изборите и унапредувањата во повисоки звања.
Специфика на Правниот факултет Кичево е што наставата редовно се одвива во
матичниот факултет во Кичево но паралелно таа тече и во дисперзираните објекти во
Битола и Струга поради што наставниот кадар и соработниците во текот на целата
работна недела имаат ангажман. Оние наставници кои се вклучени на вториот и
третиот циклус се ангажирани и во периодот на викендите.
Генерално земено научно-истражувачкиот ангажман е во најголем дел оставен во
сопствена реализација на наставниот и соработничкиот кадар во рамките на нивните
финансиски можности. Сепак мора да потенцираме дека оваа академска година
Правниот факултет Кичево беше организатор на две научни конференции на кои што
наставниците и соработниците зедоа активно учество со свои трудови.
9
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Кон

популаризација

на

научно-истражувачката

работа

за

наставниците

и

соработниците придонесува и можноста за објавување во списанието Хоризонти кое е
издание на Универзитетот.
Наставен кадар на втор циклус на студии
Во реализацијата на наставно-образовниот и научно-истражувачкиот процес на
вториотциклус студии на Правниот факултет е ангажиран најголемиот дел од
наставничкиот кадар на факултетот кој има едукација во делот на правните науки но и
оние од делот на политички студи, економски,социолошки и сл.
Со оглед на структурата на наставничкиот кадар кој во најголема мерка е составен од
доценти и вонредни професори поголем дел од нив се вклучени во наставата. Секако
солиден дел од наставниот и научно-истражувачкиот процес го изведуваат и редовните
и вонредните професори од факултетот и од другите единици на Универзитетот .
Следствено на овие информации факултетот му придава големо значење и има
сериозен пристап спрема овој дел од своите наставно- научни активности и затоа
повеќе се потпира на реномирани наставници, избрани во највисокото звање, со големо
искуство во едукативниот и научно-истражувачкиот процес.
Сепак со вклученост на помладите наставници - доценти во овој процес се овозможува
додавање дополнителна вредност во наставата и истражувањата на вториот циклус
преку иновативноста, современоста во пристапите на изведување на наставата, како и
преку пренесување на посвежите искуства собрани од студиските престои на странски
универзитети низ кои се почесто поминуваат сите помлади кадри.
Она што би можело да се претстави како можност на Правниот факултет Кичево во
иднина е поголема вклученост на визитинг професори од реномирани и партнерски
високообразовни институции од странство во изведување на наставата пред се на
вториот и третиот циклус на студии при што не сеисклучува и нивниот ангажман на
првиот циклус студии. Оваа академска година имавме неколку вакви гостувачки
предавања од афирмирани професори од соседните држави.
Во таа насока самоевалуацијата покажа дека во изминатите години

учеството на

нашите наставници и соработници во универзитетски средини надвор од нашата земја
преку изведување на настава, истражување, или преку програми на мобилност е со
тенденција на пораст. За ова придонесува и поголемата мобилност преку програмата
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Еразмус која е наменета не само за студентите туку и за наставниците и
соработниците.
Повремено има гостување на предавачи од јавниот и невладиниот сектор кои го
пренесуваат своето сопствено искуство на теми релевантни за предметните содржини
но тоа треба да се интензивира и охрабрува како иницијатива.
Наставен кадар на третиот циклус студии
Искуството на Правниот факултет на третиот циклус е најмало бидејќи студиите се
формирани пред три академски години и постои само една насока на Меѓународно
право и политика на која студираат шест студенти – докторанти. Дел од нив се
студенти кои своето додипломско и постдипломско студирање го оформиле на нашиот
Факултет што зборува за нивната доверба во квалитетот на наставните содржини и
кадарот кој ја реализира наставно-научната програма.
Сепак на овој циклус потребна му е институционална подршка (акредитација) и
обезбедување на ментори за да може непречено да продолжи со работа и истиот да се
прошири на поголем број студиски програми.

2.3.НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Прв циклус на студии
На факултетот се применуваат различни начини, облици, методи и технологии во
наставно-образовниот процес. Резултатите од спроведеното истражување покажуваат
дека кај методите во наставно-образовниот процес со најголем процент учествуваат
класичните предавања (од 45% до 50%).
Интерактивната настава најчесто се реализира во рамки на вежбите со студенти и таа е
застапена со 30% а останатите активности се во делот на изработка на семинарски
работи и проектни задачи. Мислење на студентите добиено преку комуникацијата со
нив во секојдневното работење е дека кај предметите каде што наставните програми го
дозволуваат тоа, треба да има место за зголемување на учеството на интерактивните
методи на настава и поголемо учество од страна на домашни и меѓународни експерти
за различни проблематики.
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Во наставно-образовната дејност на Правниот факултет Кичево од неговото основање
се користат современите информациско-комуникациски технологии (ИКТ). Примената
на проектори, компјутери со софтверска поддршка е таква што тие современи
технологии се нудат како опција во сите предавални со кои располагаме во рамките на
трите објекти на факултетот ( Кичево, Битола и Струга). Нивната искористеност
односно примена на современите технологии (компјутери, софтверска поддршка,
информациони бази и др) е максимална во согласност со потребите на наставниот
кадар и на студентите.
Во рамките на обврските кои произлегуваат од Законот за високо образование оваа
академска година се реализираше во целост внесувањето на податоците за студентите
во електронски индекс следствено на што наставниците во секоја сесија ги внесуваат и
оценките добиени на полагањата.
Со тоа во голема мерка се олесни реализацијата на процесот на самоевалуација,бидејќи
комисијата многу полесно дојде до бараните податоци.
Факултетот постојано прави напори да воспостави поголема соработка со јавните
институции каде нашите студенти би нашле свој работен ангажман по дипломирањето,
но потребна е поголема соработка и со приватниот сектор каде исто така има
потенцијал за соработка.
Заклучок кој би следел е дека реализирање на наставата со надворешна соработка е
императив не само заради задоволување на законските барања, туку пред се заради
подобрување на наставните содржини, нивно актуелизирање и осовременување.
Поврзувањето со јавниот сектор и стопанството на овој начин може да значи многу и
за идните дипломирани правници кои би ги виделе своите шанси за почетоци на
сопствената кариера.
Проверката на знаењата на студентите се одвива преку:
1.колоквиуми, т.е. два писмени испити (како облик на континуирана проверка на
знаењата)
2. завршен испит доколку некој од колоквиумите не е успешно положен.
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Оваа академска година навреме се дадени термините за колоквиумските недели, и
испитната сесија на прв и втор циклус (за зимскиот семестар) што како забелешка од
страна на студентите беше посочено изминатите години при фазата на самоевалуација.
Главно, проверката на знаењата до сега е преку писмени испити. Мал дел од
испитувањата на студентите е по усмен пат и тоа пред се поради индивидуалниот
ангажман на некои од професорите.
Втор циклус на студии
Вториот циклус на студии е дел од континуираната наставно-образовна дејност на
Правниот факултет Кичево и се реализира паралелно и на дисперзираните студии во
Битола од страна на истите наставници по секој од предметите. Согласно спроведеното
истражување и анализа на програмите на вториот циклус на студии се применуваат
неколку методи и технологии во наставно- образовниот процес.
Класичните предавања учествуваат со 50 % (при што ова се однесува на сите студиски
програми: граѓанско, казнено и меѓународно право). Остатокот од активностите се
насочени кон интерактивна настава и работа во тим (30% односно 20%).
Континуираната проверка на знаењата (колоквиуми) не се применува на вториот
циклус но усмениот начин на испитување е исто така значително застапен, како и
задолжителната изработка на пристапни трудови кај одреден број предметни програми.
Се потенцира потребата на избор на практични теми од деловната практика како теми
за овие трудови.
Развивањето на меките вештини е поттикнато со тоа што студентите имаат јавни
презентации, како и потреба да работат во тимови, тимски да настапуваат и да работат
на проектни задачи кои се доделуваат од страна на предметните професори.
Магистерските трудови многу придонесуваат во оформување на профилот на
студентите на втор циклус на студии. Процесот на пријавување, изработка и одбрана
намагистерските трудови е регулиран со актите на Факултетот и се поттикнуваат теми
каде што магистрантите обработуваат научни теми кои задолжително имаат
истражувачки процес при што големо внимание се обрнува на правилната
методолошка разработка на магистерскиот труд.
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2.4.СТУДЕНТИ

Бројот на новозапишани студенти на првиот циклус студии на Правниот факултет
Кичево во текот на академската 2017/2018 година e помал од предвидената квота со
Конкурсот на Универзитетот.
Што се однесува до бројот на испишани студенти според информациите на службата за
студентски прашања која е во непосреден контакт со студентите се забележува тренд
на намалување на испишувањето што беше симптоматска појава неколку последни
академски години, пред се на дисперзираните студии во Битола. Во Кичево и Струга
испишувањето е ретка поединечна појава.
Бројот на активни студенти на вториот циклус студии едногодишни и двогодишни е
солиден - повеќе од 150 активни студенти на сите насоки на втор циклус академски и
стручни студии. Нема податок за испишани студенти на втор циклус но постои појава
кај некои студенти по завршување и полагањето на испитите да не тече постапката за
изработка на магистерскиот труд во очекуваните рокови, но тоа не значи дека не се
запазени законските стандарди.
Имаше проблем со менторствата за вториот циклус бидејќи имаме само пет
акредитирани ментори, но со тоа што новиот закон за Високо образование не бара
акредитирани ментори за втор циклус студии, оваа состојба е успешно надмината.
Во однос на третиот циклус студии, имаме шест активни студенти кои се во различна
фаза од докторските студии.
Резултати од спроведено анкетирање на студентите кои се запишуваат во зимски
семестар на Правниот факултет Кичево и дисперзираните студии во Битола и
Струга:
Почнувајќи од 2012 година, на Правниот Факултет се воспостави редовна практика на
учество на студентите во оценувањето на квалитетот на наставно-образовниот процес.
Оваа учебна година во зимскиот семестар 2018/2019 анкетирањето беше за прв пат
целосно реализирано електронски за сите наставници и наставни програми на прв
циклус.
По обработката на податоците од 1024 анкетни ливчиња во трите градови добиени се
следниве резултати: Дека наставната програмата е современа и атрактивна и
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овозможува стекнување на соодветни знаења и вештини од страна на студентите
добиена е средна оценка 4, што е зголемување на оценката во споредба со претходната
евалуација кога беше 3,7 (на скалата од 1-5). Со 3,98 е вреднувана структурата на
студиската програма (задолжителни и изборни предмети) односно со 3,93 за тоа дали
таа е во согласност со целниот профил и дали програмата овозможува стекнување
применливи (апликативни) знаења.
Во врска со организација на наставата и процесот на валоризација на наученото преку
колоквиуми и испити со оцена 3,9 студентите сметаат дека тоа се прави на соодветен
начин во согласност со ЕКТС системот на оценување.
Најслабо е оцената застапеноста на практична настава и нејзиниот квалитет со 3,6 што
е сепак подобрување со претходната евалуација кога оценката била 2,1.
Анкетните ливчиња имаа структурирани прашања наменети да се дознае дали е на
потребното ниво информираноста на студентите при што на ова прашање оцената од
испитаниците е 3,9 наспроти претходните 3,3. Оценка од 4,0 е добиена

за

административната поддршка.
Задоволството од просторните услови е оценето со 3,2 но овој пат немаме можност да
провериме дали се однесува на дисперзиите во Битола или Струга бидејќи податоците
се кумулативни.
За квалитетот на предавањата и вежбите се добиени оценки 3,96 односно 3,91 во
корист на предавањата.
Просечната оценка за наставниците е 4,40 а за соработниците 4,34 на скалата од 1-5
што покажува дека работењето на наставниот и соработничкиот кадар е оценето како
солидно.
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2.5.ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ

Вкупниот простор наменет за изведување на наставно -научна и истражувачка дејност
(предавални, кабинети за наставен кадар, простории за службата за студентски
прашања, читална, библиотека и сл. во трите градови) опфаќа површина од 3300 m2, и
не е променет од 2009 година кога Правниот факултет се смести во новите простори во
Кичево и во 2010 година во новите простории во Битола.
Правниот факултет во својата библиотека во трите града располага со повеќе од 7000
наслови од кои најголем дел се наслови кои факултетот ги има добиено во рамките на
проектот: „Превод на 1000 стручни и научни книги и учебници од кои се учи на
врвните и најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во
Франција и Германија“. Дел од книгите се донација од Правниот факултет „Јустинијан
Први “ при УКИМ од Скопје како и донации од професори на факултетот од нивните
лични библиотеки.
Како недостаток кој е посочен од страна на студентите е немањето на читална (во
дисперзираните објекти во Струга и Битола) каде би можеле да ја користат
литературата која им е потребна но тоа се компензира со издавањето на книгите надвор
од библиотеката преку соодветно регистрирање за позајмените книги.
Службата за студентски прашања на Правниот факултетот е лоцирана на простор
доволен за нивните потреби (во Кичево и Струга) а евидентен е проблем со просторот
во Битола. Во службата за студентски прашања за сите циклуси на студии се вработени
седум лица кои благодарение на компјутеризираната евиденција и соодветниот
софтвер, успеваат да одговорат на задачите.
Двајца вработени се во Кичево, тројца во Битола и двајца во Струга.
Покрај нив за техничко - административните работи се задолжени доволен број лица
од администрацијата.Во Кичево нивниот број е единаесет, во Битола шест и двајца во
Струга.
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2.6.НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Бројот на трудови, наставна литература и други потребни учебници од наставниот
кадарна Правниот факултет Кичево, вклучен во прв и втор циклус на студии, е на
солидно ниво и укажува на плодна активност која има тенденција на значително
зголемување во последниот период.
Оваа академска година базата на податоци на трудови на студентите кои магистирале
на Правниот Факултет Кичево е збогатена за 43 нови магистерски трудови.
Факултетот преку своите вработени се вклучува во базите на податоци препознатливи
за систематизирање на научните трудови по области и пристап до нив за соодветна
цитираност и видливост. Академскиот кадар на Правниот факултет Кичево со свои
трудови учествува на конференции и научни собири, од кои најголем дел од нив се
меѓународни. Позитивно за единицата се и големиот број на трудови објавени во
научни списанија и во други стручни публикации а посебно оваа академска година тоа
се однесува на изданијата од двете конференции организирани од страна на Правниот
факултет Кичево во соработка со УКЛО Битола и Факултетот за безбедност од Скопје.
Со оваа активност даден е придонес за меѓународна популаризација на факултетот.
По прашањето за вклученоста на студентите во научно-истражувачки проекти сметаме
дека тоа сеуште не е на потребното ниво. Правниот факултет Кичево треба да ја
зголеми вклученоста на студентите во секакви проекти кои ќе им помогнат да се
стекнат со практично знаење кое ќе можат да го применат подоцна на своите работни
место.
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3.ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ

Постапката за самоевалуација како редовна активност на Комисијата за самоевалуација
на Правниот факултет Кичево дава базични информации за состојбите во единицата.
Со нивно согледување се воочуваат предностите, слабите страни и заканите за
работењето на Правниот факултет Кичево.
Имајќи ја во предвид визијата, мисијата и целите на Факултетот, Комисијата за
самоевалуација како заклучок и предлози ги истакнува следните препораки:


едукација на кадри од сферата на правните науки и нивно инкорпорирање на
пазарот на трудот во регионот и пошироко;



ефикасно прилагодување кон потребите на општествената заедница;



подобрување на квалитетот во наставно образовниот процес;



подготвување на стратегија за работа на Правниот факултет Кичево со
согледани состојби за постојано намалување на бројот на новозапишани
студенти;



постојана комуникација со Универзитетот и надлежните државни институции
кои можат да помогнат во работењето на Правниот Факултет Кичево;

Комисија за самоевалуација:
Вонр. Проф. д-р Светлана Вељановска – претседател; с.р.
Вонр. Проф. д-р Саша Дукоски -член; с.р.
Вонр. Проф. д-р Дејан Витански - член; с.р.
Проф. д-р Александра Патоска - член; с.р.
Вонр. Проф. д-р Младен Караџоски- член; с.р.
Доц.д- р Лазе Јаќимоски –член; с.р.
Невена Димовска - претставник од студентите; с.р.
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