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1.ЕВАЛУАЦИЈА НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ
Правниот факултет е една од поновите членки на Универзитетот „Св Климент
Охридски“.Првата генерација студенти е запишана во учебната 2008/2009 година.Со оглед
на релативно краткото функционирање на институцијата може да се каже дека на првиот
циклус правни студии се запишани релативно голем број студенти од западниот и југозападниот регион на Република Македонија. Бидејќи правните студии се со
четиригодишно времетраење веќе дипломираа студенти од првите две генерации кои се
вклучуваат во стопанскиот живот во земјата. Дел од нив се определија за понатамошна
едукација и станаа студенти на вториот циклус студии на нашиот факултет.
Во досегашното функционирање Правниот факултет покрај додипломските овозможува
едукација на студенти на постдипломски студии во траење од една година на четири
насоки (меѓународно, деловно,граѓанско и казнено право) а започната е постапка за
акредитирање на докторски студии од областа на меѓународното право и политика.
Студиските програми на додипломските и постдипломските студии се современи,
прилагодени според Европскиот креди-транфер систем, компатибилни со барањата на
пазарот. Во согласност со измените во Законот за високо образование од следната учебна
година ќе биде овозможено студирање на тригодишни правни студии, по чие завршување
студентите ќе можат да ја продолжат едукацијата на стручни или научни степени или пак
да се вклучат во пазарот на труд.
Потребата од Правните студии во овој регион е евидентна бидејќи секоја година скоро во
целост се пополнуваат предвидените квоти на студенти пред се на дисперзираните студии
во Битола и Струга, додека во Кичево по првичниот интерес има помал број на запишани
студенти.Сепак нивниот број овозможува нормално реализирање на наставниот процес.
Со цел да се поттикне интересот на средношколците за запишувањње на Правниот
факултет наставниот кадер секоја година реализира посети на Центрите за средно
образование во Кичево, Битола, Струга, Охрид, Дебар, Гостивар,Тетово, Ресен, Прилеп,
Кавадарци и Неготино од каде се нашите потенцијални студенти и ги информира за
наставната програма и можностите кои ги нуди оваа високо образовна институција.
Во поглед на реализацијата на дополнителните активности на студентите Правниот
факултет има воспоставено соработка со сите судови во споменатите градови со цел да
овозможи реализација на практичната настава како задолжителен дел од наставниот
процец.Таа се реализира со извесни потешкотии поради големиот број на студенти.

2. НАСТАВЕН И СОРАБОТНИЧКИ КАДАР
Предметите предвидени на додипомските и постдипломските студии на Правниот
факултет не се во целост покриени со наставен кадар вработен на факултетот. Во
реализацијата на наставата учествуваа 15 наставници вработени на факултетот од кои 2
редовни професори, 2 вонредни професори, 11 доценти, 1 асистент и 2 помлади
асистенти.
Според структурата застапени се доктори на правни, политички, економски и социолошки
науки. Асистентите се запишани на докторски студии.
Наставата по предметите за кои нема вработени наставници ја реализираат соодветни
наставници од другите факултети членки на Универзитетот „Св Климент Охридски“ или
од другите Универзитети во РМ. Интенција на факултетот е во наредниот период да го
зголеми бројот на свои вработени наставници и соработници.
Во делот на соработниците за реализација на вежбите се ангажираат демонстратори од
редот на постипломците на факултетот или магистри по соодветните научни области.
Годишниот фонд на часови на секој од наставниците е различен во зависност од тоа дали
станува збор за изборни или задолжителни предмети, но сите наставници имаат
ангажман и во летниот и зимскиот семестар.

3. НАСТАВНO-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
На додипломските и постдипломските студии на Правниот факултет –Кичево во целост
се применува ЕКТС во наставно-образовниот процес согласно Правилникот за примена на
ЕКТС на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола.
Во изведувањето на предавањата и вежбите по сите наставни дисциплини на студиските
програми од прв и втор циклус се применуваат повеќе различни форми и методи за
пренесување на знаењата и вештините од страна на наставниците и соработниците, како и
за полесно совладување на предвидената материја од страна на студентите. Овие
активности се реализираат со современи технологии, особено со примената на
компјутерите и компјутерската техника.
Има проблем со недоволните просторни можности на дисперзираните студии во Битола
каде нема можност за работа во помали групи.
Дипломската работа е самостоен завршен проект и е задолжителен завршен дел на
додипломските студии.

Магистерскиот труд е самостоен труд кој има придонес за оформување на стручниот
профил.
Практичната настава која се реализира во текот на летните месеци е задолжителна но
факултетот не е во можност да им понуди целосен пакет од 30 денови па затоа се
реализира во пократко време со посета на судовите во местото на живеење на секој
студент поединечно.
Во наставата нема постојано вклучени надворешни соработници од судови или други
институции од областа на правните науки туку се покануваат на повремено организирани
тематски предавања во рамките на наставниот процес.
Методите за проверка на знаењето на студентите се во согласност со воспоставените
методи во наставната пракса во согласност со Европскиот кредит трансфер систем.
Времето на студирање на дипломираните студенти наведува на констатација дека
процентот на студенти кои го завршуваат факултетот во предвидениот период од 8
семестри се движи околу 30 проценти од запишаните студенти.
Сеуште нема магистрирани студенти на Правниот факултет –Кичево

4. СТУДЕНТИ
Генерално гледано податоците од успехот на учениците од средно образование кои се
запишуваат на Правниот факултет се со просечно солиден успех. Првиот уписен рок пред
се го користат одлични и многу добри ученици додека во дополнителните уписи се
запишуваат и ученици со понизок успех од средното образование. Тоа секако е предуслов
за потенцијално солидни студенти што не секогаш е резултат на крајот на нивното
студирање.
Студентите на прв циклус на факултетот главно студираат како редовни студенти.
Соодносот на машки и женски е променлив но преовладуваат женски студенти во
најголем број академски години.
На факултетот не постои воспоставен систем за следење на времето на студирање
(периодот на дипломирање) и просечниот успех на дипломираните студенти, ниту пак
достапна база на податоци од која може брзо и лесно да се извлече ваков заклучок.
Годишниот ангажман на студентите изнесува 1800 часа активност, односно 30 часа по
освоен кредит, што е во согласност со препораките на МОН и наведува на заклучок за
оптимална оптовареност на студентите.

Студентите сеуште не се активно вклучени во разни проекти во рамките на кои би
можеле да реализираат престој во странство, односно мобилност во научни институции
во Европа.Оваа учебна година почнаа вакви иницијативи од страна на студенти па постои
можност за поголема вклученост во наредниот период. Деканатската управа на Правниот
факултет им излегува во пресрет на заинтересираните студенти за студентска размена и
им нуди соодветно прифаќање на наставните програми кои ќе ги посетуваат на
факултетите со кои УКЛО или ПФК има потпишано договори за меѓусебна соработка.
Студентите во факултетот се навремено и точно информирани, за сите активности во кои
би можеле да се вклучат и за та цел се користат повеќе начини на информирање
(соопштенија на веб страната на факултетот е најчестиот облик на известување).
Студентска пракса студентите ја обавуваат во текот на месеците јуни и јули а за таа цел
се обезбедуа нивен ангажман во судовите во Кичево, Битола, Охрид и Прилеп каде што
гравитираат најголем број од студентите на ПФК. Исто така овозможено е индивидуално
да остваруваат практична работа кај нотар, адвокат, извршител и други институции кои се
дел од судскиот систем во РМ.
Студентите годинава добија можност да учествуваат во оценувањето на квалитетот на
наставно-образовниот процес со учество во анонимни анкети повремено организирани од
универзитетот, факултетот или наставниците.
Студентите учествуваат во повеќе студентски активности во рамките на Правниот
факултет и Универзитетот „СВ Климент Охридски“ но постои простор за зголемување на
активностите на студентите особено во научната дејност.
Студентите на почетокот учествуваа во управувањето на факултетот преку своите
претставници во Деканатската управа и Наставно-научниот совет меѓутоа во последните
две години поради нивна некоординираност и неорганизираност немаат свој претставник
во управувачките тела на Факултетот.
Бројот на запишани студенти на вториот циклус на трите студиски програма е
задоволителен споредено со бројот на запишани студенти во првиот циклус, односно
бројот на студенти кои навреме ги завршуваат додипломските студии.
Вкупниот ангажман на студентите изнесува 1800 часа активност кај едногодишните
постдипломски студии односно 30 часа по освоен кредит, што подразбира зоптимална
оптовареност на постипломците
Студентите на постипломските студии на Правниот факултет се навремено и точно
информирани за сите нивни активности за што се користат повеќе начини на
информирање.

Студентите имаат можност да учествуваат во оценувањето на квалитетот на наставнообразовниот процес со учество во анонимни анкети повремено организирани од
универзитетот, факултетот или наставниците.
На факултетот не постои воспоставен систем за следење на успехот на студентите на
постипломски студии, ниту пак достапна база на податоци од која може брзо и лесно да се
извлече ваков заклучок.

5. ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ
Ова прашање заедно со прашањето на финансирањето се двете најпроблематични
прашања со кои се соочува Правниот факултет. Причина за тоа е фактот што се
функционира во три градови, во три објекти кои во изминатите години од формирањето на
факултетот постојано се прилагодуваат на потребите на студентите и вработените во
институцијата.
Просторното прашање во целост е решено во Кичево, делумно во Струга а во Битола има
недостаток на простор за одвивање на наставата и функционирање на вработените лица,
како поради малиот број предавални така и поради просторот наменет за функционирање
на студентската служба и другиот вработен персонал.
Студентските служби на Правниот факултет во трите градови и покрај просторните
проблеми успешно ги реализираат обврските кои им ги наметнува работата со големиот
број на студенти на прв и втор циклус кои студираат на оваа институција.
Библиотеката на Правниот факултет има скромен фонд на книги. Единствен прилив на
книги има од Владата на РМ од каде редовно се доставуваат примероци од преводите на
странска литература на македонски јазик но бидејќи станува збор за три градови каде се
дистрибуираат примероците се случува да не се застапени во доволен број. ПФК има
проблем со немање простор за читална пред се во Битола и Струга. Отсуствуваат
електронски изданија на книги и научни списанија.Библиотеката ги нема сите учебници и
учебни помагала издадени од наставниот кадар.
Интернет приклучоците во факултетот и безжичната интернет мрежа ги покрива вкупните
потреби на институцијата. Бројот на информациски бази во факултетот задоволува, но дел
од компјутерите се застарени поради нивниот подолг период на користење, па не се
доволно функционални.
Организациската поставеност на факултетот овозможува на студентите да им бидат
понудени сите општи услуги.За таа цел во факултетот има назначено поголем број на лица
кои се должни да им ги доставуваат сите потребни информации и услуги на студентите од
прв и втор циклус на студии.

6. ФИНАНСИРАЊЕ
Студиската програма од прв циклус на студии која се реализира на Правниот факултет
Кичево се финансира од Буџетот на РМ, со плаќање на партиципација на студентите во
две квоти, државна квота и квота со кофинансирање, при што условите се пропишуваат со
Конкурсот за упис на студентите на прв циклус на студии на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“- Битола.
Во последнава година која ја опфаќа периодот на самоевалуација најголем број од
студентите студираат во државната квота, со оглед на фактот што таа не се пополнуваше,
така да студенти во квотата со кофинансирање имаше само дисперзираните студии во
Битола во мал број. Со оглед на тоа дека од вкупниот број запишани студенти најголемиот
дел се на дисперзираните студии во Битола и Струга каде висината на партиципацијата е
само 100 евра проблемот со финансирањто се наложува како акутен во функционирањето
на Правниот факултет.
Проблем е што од Буџетот на се обезбедуваат средства за превоз на наставниот кадар во
дисперзираните студии во Битола и Струга и овие средства исклучиво се обезбедуваат од
самофинансирање на факултетот.
Вториот циклус на студиските програми на Правниот факултет се реализира со
самофинансирање од студентите, при што условите се пропишуваат со Конкурсот за упис
на студентите на втор циклус на студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“Битола

7. НАДВОРЕШНА СОРАБОТКА
ПФК значајна соработка се остварува со институциите во сферата на судството во
регионот, но сепак постои простор за продлабочување на таа соработката и наоѓање на
заеднички интереси, особено во оние области каде постои одредено непокривање со
досегашната активност.
Апликативната дејност на наставниот кадар е во континуиран пораст, но сеуште не е
достигнат обем адекватен на потенцијалот кој го има факултетот, со оглед на состојбата и
можностите на стопанските субјекти во регионот и државата.
Наставниците учествуваат во поголем број европски програми и проекти, меѓународни
истражувачки проекти, но нивниот број не соодветствува на потенцијалот на факултетот.
Дел од академскиот кадар остварува континуирано размена, дел повремено, но дел
воопшто не ја реализирал оваа активност.Потребно е да се делува на зголемување на

мотивираноста за остварување на размена на поголем дел од академскиот кадар, особено
на помладите.
Во периодот на самоеваулацијата факултетот остварил соработка со повеќе факултети и
научни иституции од различни држави во Европа, реализирал одреден број академски
размени и организирал поголем број на гостувачки предавања. Кадровскиот потенцијал на
институцијата дозволува да очекуваме во претстојниот период зголемување на овие
активности и проширување на соработата и со нови факултети од регионот и Европа.
Во факултетот не е воспоставена пракса на континуирани контакти со работодавачите,
туку повремени при реализирање на практичната настава на студентите. Последнава
година направени се напори од факултетот и универзитетот за воспоставување на
контакти со повеќе фирми од југозападниот регион со цел обавување на практична работа
на нашите студенти.
Користењето на странска литература е на соодветно ниво според потребите на
наставниот процес. Користењето на странската литература е овозможено и преку
бројните научни бази до кои има пристап нашиот Универзитет.

8. НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Бројот на трудови, наставна литература и други потребни учебници од наставниот кадар
на Правниот факултет, 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.
Факултетот нема можност за пристап до научни бази од кои може да се извлече заклучок
дали постои цитираност на академскиот кадар од други автори и колкава е таа. Ниту пак
самиот академски кадар располага со комплетни податоци за цитираноста.
Академскиот кадар на Правниот факултет со завидна бројка на трудови учествувал на
конференции и научни собири, од кои најголем дел од нив меѓународни. Позитивно за
единицата се и големиот број на трудови објавени во научни списанија и другите трудови
и публикации. Со оваа активност допринесено е за меѓународна популаризација на
факултетот.
Во периодот на самоеваулацијата наставниците од Правниот факултет учествувале на
научни конференции, работилници и научени собири, а организирале и поголем број на
гостувачки предавања на странски предавачи, во кои во дел учествувале претставници од
Правниот факултет.

SWOT анализа
Предности (S - strengths)

–слабости (W- weaknesses)

- упис на квалитетни студенти;
- можност на студентите да се вклучат во
вон наставни активности;
- можности за реализација на пракса;
- можности за мобилност;
- учество на студентите во процесот на
управување на факултетот;
- спроведување на студентска анкета во
рамките на самоевалуацијата во правец на
подобрување на квалитетот на наставата;
- благовремено и навремено информирање
на студентите за студентските резултати и
соопштенија;
- учество на студентите во процесот на
одлучување;
-употреба на компјутери во процесот
на настава и оценувањето
-добра проодност на студентите

- квалитетот на новозапишаните студенти
опаѓа низ годините;
- мал упис на вонредни студенти;
- мала заинтересираност на студентите да се
вклучат во вон-наставни активности;
- не секогаш квалитетно извршување на
праксата заради недоволни капацитети на
судските институции на компаниите;
- мала заинтересираност на студентите за
мобилност;
- понатамошно подобрување на процесот на
вклученост на студентите во разни видови
на активности на Факултетот.
-недоволно простор на дисперзираните
студии
-недостаток на канцелариски простор
за академскиот кадар- на дисперзираните
студии
- недостаток на читална во библиотеката –
во трите града
–закани(T - threats)

– можности (O- оpportunities)
- искористување на фондови за мобилност;
- вклучување во проекти со кои би се
финансирале воннаставните активности;
- работно ангажирање на студенти
- вклучување на студентите во разни видови
на проектни активности;
- непосредно вклучување на студентите во
наставно-образовниот процес.

- перманентно намалување на бројот на
студенти;
- отсуство на поддршка од страна на
Министерството за образование и наука за
ангажманот
на
наставниците
на
дисперзираните студии
-несоодветно
балансирани
квоти
за
запишување на нови студенти на постојните
студии.
-недоволно средства за дополнително
осовременување на наставниот процес

НАПОМЕНА:
Предмет на самоевалуација е академската година 2013/2014

