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Јас, Александар Ѓоргиевски, сум студент на Факултетот за информатички науки и 
компјутерско инженерство со положени 39 испити, по завршување на додипломските 
студии планирам да запишам мастер студии на нашиот факултет. Имам повеќе годишно 
искуство со невладини организации. Основач, член и претседател на неколку 
организации. Првата организација во која бев член, па потоа заменик претседател и сега 
претседател е студентската невладина и непрофитна организација - Студентскиот 
парламент при Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (СП 
ФИНКИ). Благодарение на тоа искуство, имам стекнато мноштво знаења од различните 
сегменти на студентскиот живот кои се поврзани со проблемите на студентите, 
потешкотиите при барањето на соодветна пракса/вработување како и потребата да ја 
изразат нивната креативност и компетитивност. 
 
Во текот на мојот мандат како претседател на СП ФИНКИ, е иницирана идејата за 
студентски претставници кои ќе бидат гласот на својата генерација и ќе се стремат за 
разрешување на проблемите на своите колеги, иницијатор сум на зголемување на 
буџетот за социјално ранливата категорина на студенти, иницијатор и подржувач сум на 
голем број хуманитарни настани и крводарителски акции.  
 
Во последните 3 години имам организирано голем број на настани на техничкиот 
кампус со кои успешно сум им помогнал на моите колеги да стекнат и да ги подобрат 
своите вештини во одредена област. Залагајќи се за моите колеги преку СП ФИНКИ 
голем број успеале да најдат пракса или да се вработат во некоја од многуте компании 
со кои соработуваме. Имам организирано настани преку кои студентите на ФИНКИ 
имаат можност да прошетаат, да се запознаат со колеги од другите години, исто како и 
колеги од сродните факултети од регионот. 
 
Во продолжение може да ја видите мојата програма за работа која е продолжение на 
проектите, залагањето за студентските права и подобрување на студентските денови. 
Изминатите две години честопати бевме ограничувани, ставани под знак прашалник за 
нашето постоење и легитимност, попречувани во извршување на нашата должност и 
бевме во неможност да ги оствариме целите кои ги имаме. Затоа доколку ми дадете 
поддршка, сега кога се од горе наведеното не можат да го користат како изговор за 
раздор и одбивање на иницијативи, ќе имаме моќен глас да се спротивставиме на 
неправдите кон нас студентите и ќе можеме да влијаеме за промени на нашиот 
факултет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



0. Основање на студентското собрание 
 

o Како претседател ќе се погрижам за успешно конституирање на студентско 
собрание, како и донесување на статут којшто ќе им одговара најмногу на 
студентите. Неколку денови пред основачката седница на Собрание, предлог 
Статутот ќе биде даден на јавно разгледување и ќе биде отворен за сугестии 
од сите студенти. При креирањето на идеалниот статут за помош ќе бидат 
исконтактирани наши колеги со висок просек од Правниот факултет. 

1.Студентски права 
Распоред 

o Формирање на тим за распоред на студентското собрание кое ќе 
соработува постојано со вработените од студентска служба задолжени за 
изработка на распоредот за колоквиуми/испити, како и со Продеканот за 
настава. 

Подобрување на условите за следење на наставата 
o Студентското собрание ќе се залага бројот на студенти во групите по 

предметите да се намали, за секој студент да има свое место за време на 
предавањата и вежбите и да може квалитетно и непречено да ја следи 
наставата. 

o Студентското собрание ќе се залага материјалите од предавањата, 
аудиториските вежби и лабораториски вежби да соодветствуваат 
меѓусебно, како и целосната литература и потребни материјали за 
изработување на вежбите да бидат навремено доставени до студентите. 

o Студентското собрание ќе се залага за обезбедување и опремување на 
просторија која студентите ќе можат да ја користат за учење. 

Дефинирање услови на предметите и начини на полагање 
o Преку соработка со заменикот – студентски правобранител на ФИНКИ, ќе 

се погрижиме на сите предмети да бидат дефинирани услови за 
реализација на наставата и оценување уште во првата недела од 
наставата во соодветниот семестар. 

Соработка со професори, асистенти и демонстратори за подобрување на 
изведувањето на лабораториските вежби по сите предмети на ФИНКИ 

o Студентското собрание ќе оствари соработка со наставниот кадар на 
ФИНКИ преку формирање на мешано работно тело кое ќе биде 
задолжено за следење на квалитетот на лабораториските вежби, како и 
за нивно постојано подобрување во насока студентите на ФИНКИ да 
стекнуваат повеќе практични знаења на тие вежби. 

Избор на заменик-студентски правобранител на ФИНКИ и заедничка соработка 
o Студентското собрание во рамките на своите овластувања ќе избере 

заменик-студентски правобранител којшто ќе работи заедно со 
претседателот на студентското собрание во насока на заштита на 
студентските права и дејствување во случај на повреда на тие права. Како 
претседател ќе дадам апсолутна поддршка и целосна помош на 
избраниот заменик-студентски правобранител.  



Информирање на студентите за нивните студентски права 
o Организирање на студентски работилници и предавања на кои заедно со 

студентскиот правобранител ќе се информираат студентите за сите нивни 
права, но и обврски. 

Активно учество на Наставно-научниот совет 
o Ќе се погрижиме студентско собрание да ги избере 6-те членови на ННС 

на најдемократски начин, така што ќе има по еден претставник од секоја 
година од членовите на студентското собрание, еден претставник од 
постдипломски студии, како и еден надворешен член избран на јавен 
конкурс.  

o Сите актуелни проблеми коишто се од огромен интерес на студентите ќе 
се додаваат на дневен ред на седниците на ННС и на тие седници ќе се 
бара да се донесуваат одлуки и заклучоци од ННС во корист на студентите, 
чии што налози ќе бидат задолжителни за сите органи на Факултетот. 

2. Социјална помош 
Зголемување на фондот за социјална помош 

o Моменталниот фонд за помош на социјално ранливите студенти за 
ослободување од партиципации е значително низок (6000 евра) и затоа 
ќе се погрижиме тој фонд да се зголеми.  

o Ќе се погрижиме да се формира јавно-приватно партнерство со 
приватните ИТ компании коишто би формирале независен фонд од 
сличен карактер за да ги стипендираат (преку плаќање партиципација)  
студентите со просек над 8.0 и дополнително да им овозможат некој вид 
на менторство во текот на студиите и одлична пракса во текот на 
повисоките години на студирање. 

3. Зближување на студентите 
Како претседател на студентското собрание ќе работам за организирање на следните 
активности за студентите: 
 

Студентски трибини 
o Ќе се организираат на одреден период каде што сите студенти кои не се 

дел од факултетското студентско собрание ќе можат да ги кажат  
проблемите со кои се соочуваат, да дадат насоки за подобрување на 
студентското организирање и да предложуваат настани, проекти и 
гостински предавања кои би сакале да се одржат. 

Спортски натпревари 
o Студентското собрание ќе се залага спортскиот дух да се подигне на 

повисоко ниво. Ќе се организираат мини турнири во сите спортови за кои 
постои интерес во некоја од салите кои се во близина на кампусот. 

Организирање на гејминг натпревари 
o Ќе се организираат натпревари во е-спортови во просториите на нашиот 

факултет. Студентите ќе можат во одредени викенди да дојдат во една од 
просториите на кампусот каде што ќе можат цел викенд да останат, да се 
дружат и да се натпреваруваат во најактуелните игри. 



Хуманитарни акции 
o Ќе организираме хуманитарни акции за собирање на средства и 

намирници за они на кои им е најпотребно, хуманитарни натпревари и 
забави, крводарителски акции... 

4. Веб Сајт 
o Сајтот ќе биде место каде што на брз и едноставен начин ќе се најдат 

информациите потребни за студиите на ФИНКИ.  
o Сајтот ќе претставува место каде што ќе бидат објавувани одлуките, 

проектите и иницијативите за подобрување на студентското 
организирање. 

o Сајтот ќе располага со електронска форма на која секој студент анонимно 
ќе можат да постави прашање, да даде критика и да се пожали.  

o Сајтот ќе има форум каде што ќе може да се развиваат дискусии на теми 
поврзани за факултетот, студентското организирање, студентските 
дружби... 

5.Организирање на настани 
Во текот на мојот мандат како претседател, заедно со студентското собрание ќе работам 
и ќе се залагам за организирање на следните настани: 

o Настани каде што студентите ќе можат да се запознаат со ИТ компаниите 
и да имаат директна комуникација со вработените во таа компанија. 
Благодарение на овие настани студентите полесно ќе можат да одлучат 
во која компанија да отидат на пракса или да се вработат. 

o Настан каде што студентите ќе имаат можност на едно место да ги најдат 
актуелните понуди за програмите Work & travel и Erasmus, како  и останати 
програми за патување на студентите преку кои ќе ги збогатат нивните 
искуства. 

o Настани каде што ќе се изучуваат технологии кои се актуелни во 
моментот, коишто се уште не се застапени на нашиот факултет или не се 
доволно застапени. Предавачите на овие настани би биле лица кои  
работат со таа технологија. 

o Настани каде што студентите ќе можат да ја збогатуваат својата 
биографија со презентација на научни трудови, а воедно да прошетаат и 
да се запознаат со студенти од други сродни факултети од државата и 
надвор од неа. 

6. Оформување на карактер 
o Студентското собрание ќе организира работилници каде што ќе се 

подобрат меките вештини. Предавачи би биле личности кои се 
лиценцирани тренери за подобрување на меките вештини. 

o При реализирање на секој настан ќе се објавува повик, на кој ќе можат да 
аплицираат сите студенти. Од пријавените студенти ќе се направи тим кој 
ќе биде одговорен за тој настан. На тој начин, секој ќе има можност да 
научи како е да се сноси одговорност на зададена позиција. 



7. Меѓусебна грижа 
o Студентското собрание ќе воведе систем каде што постарите колеги, кои 

го положиле предметот со висока оцена, би одржувале бесплатни 
дополнителни часови по предметите за кои студентските претставници 
воочат дека има потреба и интерес, во некоја од просториите на 
факултетот.  

o Студентското собрание ќе се залага студенти кои особено се истакнуваат 
во некоја област да имаат можност да ги усовршат и прошират своите 
знаења преку различни работилници, форуми и предавања за напредни 
тематски содржини како и ќе наоѓа начини за финансирање и 
поттикнување на студентите преку поврзување на студентите со 
компании, организации и засегнати страни, согласно областа во која тие 
се истакнуваат.  

o Во соработка со двајцата членови коишто студентското собрание ќе ги 
избере за членови на универзитетското студентско собрание, ќе 
покренеме иницијатива на универзитетско ниво, со можност за барање на 
законски промени, со која ќе се овозможи студентите од приватна квота 
кои покажуваат особен успех во студиите и доволен процент на положени 
предмети, да се префрлат од приватна квота во државна квота. Ова не би 
имало големи финансиски импликации бидејќи овој трансфер би се 
реализирал за број на студенти колку што студенти преминале од 
државна во приватна квота поради неположување на доволен број на 
предмети или при презапишување на одреден предмет повеќе од два 
пати. 

8. Залагање за повисок студентски стандард 
o Како претседател на студентското собрание на ФИНКИ, ќе се залагам за 

наше (на студентите и на Факултетот) активно залагање во рамките на 
универзитетското студентско собрание и ќе иницирам постојани 
состаноци на членовите на собранието на кои ќе бидат дискутирани сите 
ставови кои треба да ги изјасниме и предложиме во рамките на 
универзитетското студентско собрание. Целта на ваквото залагање е 
унапредување на сеопфатниот студентски стандард при универзитетот и 
овозможување на подобри услови и грижа за сите студенти, од сите 
факултети на универзитетот. 

o Во рамките на собранието ќе се залагаме за транспарентност и 
праведност во работата на универзитетот и еднаков третман за 
студентите од сите факултети на универзитетот.  
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