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Веќе измина повеќе од 1 месец од кога на нашиот факултет се отвори можност за 
алтернативна настава, односно некои предавања да се одвиваат со електронска комуникација, 
и точно еден месец откако Владата на РС Македонија ги прогласи првите мерки за превенирање 
на раширувањето на болеста Ковид-19, односно кога практично се суспендира вообичаената 
настава. Оттогаш до денес, мерките се заоструваа, согласно влошувањето на состојба 
предизвикана од раширувањето на новиот коронавирус, и тоа не само во Македонија, туку и 
глобално. Потсетувам дека од 11 март, болеста е прогласена за пандемија, од страна на СЗО 
(WHO). 

Освен што секојдневно слушаме за погибијата на илјадници луѓе, и за заболувањето на 
десетици илјади луѓе дневно низ светот, некои од нас и познаваат луѓе кои заболеа, а некои од 
нас изгубија познаници или блиски како последица на болеста. Состојбата е многу лоша, и освен 
што го поремети нашиот вообичаен начин на живеење, по сите аспекти, предизвикува состојба 
на страв, немир и несигурост во иднината. Оттаму, многумина од нас се на работ во однос на 
психичката и ментална состојба, што е сосема разбирливо во овакви времиња. 

Мојата службена позиција ми налага да изнаоѓам начини да ги мотивирам наставниците 
и вработените, а истовремено да ги застапувам и интересите на студентите, за да може системот 
да функционира колку-толку, и да остане во границите на официјалното. Факултетот ни е 
институцијата која нė поврзува сите, и сите мора да се потрудиме и да вложуваме многу повеќе 
отколку во нормални времиња, за да ни се врати барем со минимален квалитет.  

Овој допис го пишувам до целата наша факултетска заедница, за да потсетам дека во 
вонредни времиња и состојби, сите мора да се откажеме од помислата дека нештата ќе 
функционираат како да е нормално време. Мора сите да разбереме дека ова е време на 
компромиси, и време на зголемени напори од сите нас, за да се овозможи барем минимална 
функционалност, ако сакате наречете го и виртуелна нормалност. 

Професорите ги потсетувам дека не сите студенти имаат достап до компјутер за  
електронска комуникација, и дека некои од нив можат да следат единствено преку мобилни 
телефони. Згора на тоа, видео-комуникацијата конзумира многу интернет кредити, и не сите 
можат финансиски да си ги дозволат целосно таквите сесии. Од друга страна, морам да ги 
потсетам и повеќето студенти да не го заборават истото, кога инсистираат на видео-
конференциски предавања по секоја цена, односно кога тврдат дека не можат соодветно да го 
совладаат материјалот без предавања. Примерот со вонредните студенти кои низ годините 
успешно поминувале низ сите предмети и дипломирале, а воопшто не посетувале настава, е 
доказ дека, со малку повеќе труд, се постигнува и тоа. Со ова, се разбира никако не кажувам 
дека нема потреба од предавања преку видео-конференции, и професорите никако не треба да 
најдат било каков изговор и да се демотивираат од преземање и на овој тип на електронска 
комуникација со студентите кои ги водат.  

Студентите ги уверувам дека сите наставници ќе земат предвид при оценувањето, дека 
немате идеални услови да постигнувате онолку колку што е вообичаено во нормални времиња, 
но истовремено ве потсетувам дека и будно ќе внимаваат да не се служите со недозволени 



средства при испитите, или пак да не ги исполнувате минималните обврски кои се очекуваат од 
вас по секој предмет. Професорите ги потсетувам да комуницираат интензивно со студентите во 
однос на нивната спремност односно неспремност за полагање (кога ќе дојде време за проверка 
на знаењата) и да бидат флексибилни во однос на дозволување повеќе термини за полагање. 

И уште еднаш, потсетување за сите – заради подмолниот вирус, сите држави и 
институции низ светот се приморани да импровизираат, и постојано да се прилагодуваат на 
состојбите, како што се менуваат од ден во ден. Слично е со образованието, и со високото 
образование од кое сме и ние дел. Никој, па ниту наставниците на овој факултет, не е обучувам, 
ниту претходно подготвуван за оваква нова и вонредна состојба. Но, верувам дека сите имаме 
најдобри можни намери, на најдобар можен начин, и најпогодно за студентите да ја вршиме 
својата наставно образовна работа. Но нема да може сите интереси на сите студенти да бидат 
реализирани до максимум, бидејќи се толку различни што е тоа неостварливо.  

Ве повикувам сите да имате увид и да се потсетувате на Одлуката што е донесена на 
нашиот факултет во однос на битните аспекти околу наставните активности и на Правилниот на 
УКИМ, и да се присетувате дека семестарот го продолживме практично за еден месец. 

До студентите апелирам своите потреби во однос на наставата и да ги комуницираат и 
образложуаат на предметните наставници, а по потреба и до продеканот за настава и до 
деканот.  

Неофицијално дознавам дека постои иницијатива на ниво на држава, преку Телеком да 
се донираат одредени е-кредити, односно бесплатен или евтин интернет за одредени слоеви 
студенти. Јас веќе преземав активности за да дојдам до официјална информација и доколку се 
реализира таа можност, нашите студенти кои имаат таква потреба да бидат навремено 
информирани. 

 

Со почит, 

проф. Сотировски 

декан  

 


