
Програма за работа 

како претседател на факултетското собрание на 

Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство 

 

 

1) Грижа за условите на студирање на сите студенти: 

 

a) Посебен акцент на студенти од социјално загрозени категории на семејства. 

 

b) Излегување во пресрет на студенти со медицински трошоци, за следење на настава 

и прилагодени полагања. 

 

2) Формирање официјален студентски сајт на ФИНКИ (на сите јазици на запишаните 

студенти), преку кој: 

 

i) ќе се разгледуваат сите барања на студентите преку анкети! 

ii) ќе се информираат студентите за своите права, но и права на нивните колеги во 

појаките општества со цел јакнење на македонскиот студентски статус. 

iii) ќе се огласуваат заеднички одлуки на студентите на ФИНКИ. 

iv) ќе постои форум за актуелни теми и проблеми. 

v) информации за колегијална социјализација и забава. 

 

3) Воведување ротациони тимови за секаков вид на проблеми: 

i) Секој студент може да земе учество во решавањето на даден проблем. 

ii) Секој студент ќе има можност да биде тим лидер за решавање на одреден 

проблем. 

 

4) Овозможување учење на студентите на ФИНКИ во читални од другите факултети со 

помош на нивниот индекс, без да се плашат од забрана. 

 

5) Добивање дозвола за користење на некоја од предавалните на техничкиот кампус за 

учење и по 21-22 часот во период на колоквиумски и испитни сесии! 

 

 

 

 

 



6) Воведување на ментор-студентски систем за помош: 

i) Ќе бележи менторства на еден студент кон други колеги, кои понатака ќе бидат 

земени предвид во неговото CV. 

ii) Ќе нуди менторство на студенти за најразлични потреби како изработка на 

домашни и лабораториски. 

iii) ќе се воведе online-платформа за менторство на студенти од внатрешноста. 

iv) системот ќе соработува со системот на консултации на професорите и 

демонстраторите. 

 

7) Воведување на online консултации за студенти кои од потешки медицински причини 

не може да стигнат на консултации: 

 

i) Преку договорена online платформа со професорите. 

ii) Преку меѓусебен договор на професорот и студентот. 

 

8) За професорите ќе биде понуден опционален анонимен систем за добивање сугестии 

од студентите во насока само на подобрување на наставата: 

i) На системот ќе гласаат само студенти кои ги има евидентирано професорот за 

присутни на своите предавања и истите ги додал за да чуе мислење од нив за 

предавањето. Проверката на мислење ќе биде по желба на професорот. 

ii) Сугестиите ќе бидат анонимни и видливи само за професорот, и за анонимниот 

испраќач. 

iii) Професорот ќе има право да го менува доменот на студенти за мислење, врз база 

на непрактични сугестии. 

 

9) За професорите ќе биде понуден опционален систем за размена на предавални по 

однос на присутност на предавањата, кој ќе биде примарно за нив, со цел размена на 

предавални кои имаат потреба за поголем капацитет, со оние кај кои капацитетот не 

е искористен целосно. 

Со ова ќе се овозможи порелаксирано следење на наставата и на самите студенти. 

 

10) Усогласување на тежините на колоквиуми и испити и лаборатории, со материјалот на 

предавања и вежби: 

i) Тежината на испитување на знаењето мора да е релативно постојана во текот на  

годината, да не се дозволува драстична разлика во процентот на положени во 

сесиите, поради разлика во тежината на испитувањето. 

ii) Доколку се случи испитување со драстична зголемена тежина, а со тоа и 

драстично низок процент на положеност, тогаш да има дополнително полагање. 

iii) Тежината на вежбите мора да е усогласена со тежината на лабораториските и 

тестовите, бидејќи тие исто така влијаат на оцената. 



 

11) Ќе се залагам, во соработка со професорите, за студенти кои презапишуваат повеќе 

пати задолжителен предмет, да има поголема флексибилност во: 

 

i)  начинот на полагање на предметот. 

ii) Признавање на активностите од сите предходни години на слушање на предметот 

и тие да бидат опционални за студентите, независно од потписот. 

iii) На овој начин, ќе се спречи повеќекратно извршување на истите активности за 

задолжителни предмети и со тоа олеснување кај студентите за нивно 

положување. 

 

12) Распоредот на колоквиуми мора да е прилагодлив за сите студенти, да нема 

преклопувања на термини, без разлика на задолжителни и изборни, и без разлика на 

кој предмет од која година е. 

Правилото е, штом на еден студент му се одобрени предметите при упис, за кои тој 

платил студирање, мора да му следи еднаков број шанси на испитувања! 

 

i) Секое барање на студентите за поместување на термин за полагање, освен со 

комуникација на меил до наставниот кадар, ќе биде проследена и со 

интерактивна средба на претставници на студентите носители на барањето и 

самите професори со мое лично посредство, за ефикасно наоѓање решение! 

ii) Секој студент кој од медицински причини ќе пропушти колоквиум или испит, со 

приложена документација, ќе биде надоместено во договор со наставниот 

кадар! 

iii) Секој студент кој од материјални причини, може да биде спречен да полага, со 

моја дискретна заложба, ќе биде иницирана хумана акција за помош на 

ранливите категории студенти. 

 

 

Кандидат за Претседател:      Потпис: 

Сашко Станковски, индекс 133001 


