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Во последните години, демократијата ширум светот бележи драматичен надолен тренд. Во
извештајот „Демократијата под опсада“,[1] Фридом Хаус наведува дека „бранителите на
демократијата претрпеa нови големи загуби во нивната борба против авторитарните непријатели,
свртувајќи го меѓународниот баланс во корист на тиранијата“. Намален е и бројот на слободни
земји, од 89 во 2005 година на 82 во 2020 година. Во исто време зголемен е бројот на неслободни
земји, и тоа од 45 во 2005 година на 54 во 2020 година. Посебно загрижува фактот дека Индија и
Соединетите Американски Држави бележат намалување на демократските слободи и стандарди
главно поради настаните на Капитол во Вашингтон Д.Ц., како и поради драматичното опаѓање на
граѓанските слободи во Индија преку зголемен притисок врз граѓанските организации за
човекови права, условувањата на новинарите и академиците, и мешањето на државата во
судската власт.
Северна Македонија не е исклучок. Земјата останува делумно слободна[2] во рамките на
оценувањето на Фридом Хаус за 2021 година, со само три поени во индексот за глобална слобода.
Граѓанските слободи се оценети со 39 поени од вкупно 60 можни на скалата за оценување.
Ваквото бавно напредување е загрижувачко; сепак, според оваа организација, она што
предизвикува поголема загриженост е широко распространетата корупција на универзитетите,
иако академската слобода останува на прифатливо ниво. Со други зборови, демократијата во
земјата е кревка и тешко се одржува стабилен курс кон постигнување пошироко системско
владеење на правото, социјална, родова, етничка и верска рамноправност, квалитетно
образование за сите, еднакви права за сите малцински и недоволно претставени групи, квалитет
и пристап до универзална здравствена заштита, слобода на говор, слобода на избор, независно
новинарство и влада без олигарски влијанија. Мала земја како Северна Македонија лесно може
да постигне напредок, но треба да го гради човечкиот капитал, особено меѓу помладите граѓани.
Милениумците и генерацијата ЗЕТ полека добиваат движечка сила во демографската структура
на земјата и на нив се гледа како на генерацијата што ќе ја направи потребната промена кон
функционална демократија.

[1] Фридом Хаус. Слободата во светот, 2021 година. Демократијата под опсада. Достапно на: freedomhouse.org. Пристапено на 15.11.2021.
[2] Фридом Хаус. Слободата во светот, 2021 година. Северна Македонија. Достапно на: freedomhouse.org. Пристапено на 15.11.2021.
[3] Во земјава има 50.881 студент, од кои повеќе од 8.000 студираат медицина. Достапно на: Fakulteti.mk. Пристапено на: 16.11.2021.

Во моментов, најголем дел од генерацијата ЗЕТ во Северна Македонија се студенти. Кохортната
група за академската година 2020/2021 брои 50,881 студенти во целиот систем на високо
образование, од кои 12,365 се запишани во прва година.[3] Иако оваа бројка е за 1,7% помала од
претходната кохортна група, 50,881 претставуваат импресивна бројка на млади луѓе кои се
образуваат во високото образование. Без да се навратиме на претходните академски години од
независноста на државата, логично следува дека земјата би можела да постигне одржлива
демократија доколку 50,000 од нејзините граѓани се стекнат со граѓански и демократски
компетенции во период од 10 последователни години. Од математичка гледна точка, тоа би
значело дека за десет години, доколку соодветно се спроведува, 500,000 граѓани на Северна
Македонија би можеле да ги унапредат граѓанските и демократските процеси и да одржуваат
пофункционална демократија во државата и во нејзините институции. Освен тоа, демократијата и
цивилизацијата одат рака под рака и, како такви, зависат само од образованието. Високото
образование мора да обезбеди можности за студентите да растат и да се развиваат во глобални
граѓани со цврсто знаење за научните, општествените, политичките, академските и
институционалните процеси.
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https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege
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https://www.fakulteti.mk/news/06072021/vo-zemjava-ima-50-881-student-od-koi-povekje-od-8-000-studiraat-medicina
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Едно од последните истражувања на Институтот за демократија „Социетас цивилис“ - Скопје[4]
покажува дека Северна Македонија и целиот балкански регион остануваат подложни на
популизам и популистички дискурс, што речиси секогаш резултира во авторитаризам и
ослабување на демократијата. Една од причините за ваквата подложност е тоа што граѓаните ги
прифаќаат теориите на заговор како вистина, а популистичките политичари ја злоупотребуваат
оваа слабост за добивање политички поени преку разгорувачка реторика и сеење страв.

[4] Човек од народот: Анализа на јавното мислење за политичките барања на граѓаните. Анализа на јавното мислење бр. 33/2021. Институт за
демократија „Социетас цивилис“ – Скопје. Достапно на: idscs.org.mk. Пристапено на 3.12.20.
[5] Ibid
[6]Ibid

Северна Македонија и нејзините граѓани сѐ уште не можат целосно да закрепнат по настаните од
27 април 2016 година кога група насилници влегоа во Собранието и сериозно повредија
неколкумина демократски избрани пратеници. Тоа остави трајна црна дамка на ионака кревката
демократија во земјата. Силно загрижува фактот дека истражувањето[5] покажува јавно мислење
што е загрижувачко, но во исто време упатува и на оставината од нефункционалниот 12-годишен
систем на задолжително образование врз граѓаните. Последиците од ваквата нефункционалност
продолжуваат и во високо образование, кое не е во можност да го надомести јазот во знаење и
вештини кај студентите. Понатаму, истражувањето[6] покажува многу ниско ниво на доверба во
демократските институции на државата, при што средната оценка за довербата во судството
изнесува 2,8, додека претседателот на државата ужива доверба од 4,4 на скала од 1 до 10 поени.
Слично на тоа, ниту владата ниту парламентот не ја уживаат довербата на граѓаните. Овие две
институции се оценети со 3,5 на скала од 1 до 10, што е еднакво загрижувачко како и довербата
во претходните две институции. Она што покренува поголема загриженост во јавниот простор се
резултатите од истражувањето кои упатуваат на високо прифаќање и давање верба на теориите
на заговор меѓу граѓаните во земјата. Конкретно, истражувањето открива дека високи 53% од
испитаниците делумно се согласуваат со изјавата дека светот го водат неколку моќни семејства,
додека 8% целосно се согласуваат со таквата изјава. Уште повеќе, голем дел од испитаниците
целосно или делумно се согласуваат со изјавата дека пандемијата е создадена во лабораторија
(20%/44%); климата се контролира со сателити и радари (14%/32%); Министерството за
здравство ги преувеличува бројките на луѓето починати од КОВИД-19 бидејќи за тоа добива пари
(15%/30%); вирусот се распрскува од авиони (15%/31%); климатските промени се измама
(9%/20%); и многу медиуми шират лаги (23%/34%).

Високото образование може и треба да му помогне на општеството во Република Северна
Македонија да ја надмине оваа интелектуална криза. Тоа може да се направи преку
оспособување на студентите со вештини и вредности кои се потребни за постигнување
функционална демократија за сите, која се темели на заемна доверба и инклузија. Освен тоа,
универзитетите мора да ги усогласат нивните мисии за да придонесат во развојот на нова
генерација која се темели на знаење и која ќе биде опремена со граѓански, општествени и
демократски вредности. Таа генерација не треба да биде способна само да ја предвиди иднината,
туку треба да ја создава и да донесува тешки одлуки, во добри и во лоши времиња. Државите кои
инвестирале во сопствените човечки и материјални ресурси за развој на високото образование,
тоа го направиле преку систематско и постепено подобрување на екосистемите, и како дел од
национална и широко прифатена стратегија. Во Северна Македонија, високото образование
треба да се третира како национална кризна состојба за истото да го пренасочи целиот човечки и
материјален потенцијал и да создаде нов екосистем што се заснова на соработка, истражување, и
целосен пристап до научни и истражувачки откритија.

Можеме и мораме подобро
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https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/B5_PopulizamENG.pdf
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Универзитетите во развиениот свет веќе направија пресврт кон прифаќање нов модел за
образување на студентите. Во својот напис, Патрик Блесинџер потврдува дека од најголемо
значење во меѓусебно поврзаното глобално општество на знаење е универзитетите да усвојат
„хуманистичка визија за високото образование“.[7] Со други зборови, во свет кој се соочува со
глобална закана од климатски промени, авторитаризам, опаѓање на човечките права, корупција и
пролиферација на нуклеарното оружје, високо образование со хуманистичка визија ќе
овозможи подобрување на односите меѓу луѓето и државите, ќе осигури одржлив развој, и ќе
обезбеди доживотно учење за сите. Блесинџер презентира три главни парадигматски пресврти
што се случиле на универзитетите во развиениот свет. „Доживотно учење“ коешто, освен што се
смета за човеково право, веќе стана важен дел од животот на луѓето и може да се постигне преку
диверзификација на видовите на високообразовни институции и преку зголемување на понудата
на студиски програми. Според Блесинџер, вториот парадигматски пресврт е „демократизација на
знаењето“. За концептот на демократизација на знаењето да може да ја одржи оваа промена
потребен е пристап до квалитетни високообразовни институции и програми, кои пак
овозможуваат пристап до мноштво образовни ресурси, вклучително и сеопфатни библиотечни
ресурси. На крај, третиот пресврт е „развој на глобално општество на знаење“, кое Блесинџер
тесно го поврзува со доживотното учење и со способноста за постигнување на истото.
Универзитетите мора да имаат централна улога во генерирањето автентично знаење преку
научни активности, со цел да придонесат во глобално општество на знаење и компаративно да ја
предизвикаат работата на УНЕСКО, УНИЦЕФ, Светскиот економски форум, Светската банка и
ОЕЦД.
Хуманистичкиот или интердисциплинарниот модел и приод кон високото образование
оригинално бил развиен од Вилхем фон Хумболт, германски филозоф кој бил назначен од
прускиот крал да спроведе управни, социјални и економски реформи. Дел од тој пакет била и
реформа на универзитетите, а кралот го именувал Хумболт за шеф на образованието во пруското
министерството за внатрешни работи во периодот 1809-1810 година за да ја спроведе
реформата. Сеопфатното реформско решение што Хумболт го креирал за високото образование
се заснова на истражувања, образование преку наука, слобода на предавање и учење, и единство
на науката.[8] Со други зборови, Хумболтскиот модел предвидува академската заедница
независно да создава знаење преку одделување на овластувања на оние кои сакаат моќ и оние
кои сакаат знаење. Освен тоа, во рамките на овој модел, универзитетските професори се сметале
за државни службеници (висок ранг во рамките на германскиот административен систем кој
гарантира доживотен статус на професор) за да бидат заштити од надворешни интереси.[9]
Дополнително, според Хумболтскиот модел, универзитетот се сметал за катализатор на
општествената трансформација чијашто потрага по вистината преку научни потфати треба да
резултира со севкупна добросостојба во државата.[10] Кога станува збор за академската слобода,
Хумболт ја замислил како заштитна мерка на академиците за тие да можат независно да ја бараат
и да ја најдат вистината, и покрај тоа што таа би можела да ги компромитира веќе воспоставените
општествени конвенции. Слично на тоа, слободата за предавање и учење и потребата за
осаменост и слобода гарантираат дека научникот создава ново знаење преку истражувања,
поради што тој мора да покаже социјална релевантност на спроведените истражувања и настава.
Со други зборови, моделот предвидува силна врска меѓу предавањето и истражувањето, и
утврдува дека наставата е повлијателна и креативна доколку професорот спроведува
истражувања и истите ги вгради во самиот процес на предавање.

[7] Патрик Блесинџер. Повисок идеал за високото образование. HERDSA CONNECT, волумен 40, број 3, пролет 2018 година. Достапно на:
herdsa.org.au. Пристапено на 1.12.2021
[8] Рајнерс, A. (2014). Хумболт наспроти неолиберализмот. Перцепции на универзитетските академици за промените во високото образование во
Германија и Англија. Катедра за педагогија. Универзитетот во Стокхолм. Магистерска теза. Достапно на: diva-portal.org. Пристапено на 28.11.2021
[9] Ibid
[10] Ibid
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На крај, централниот елемент што го воспоставил Хумболт во целиот модел е односот меѓу
професорот и студентите. Конкретно, тој смета дека студентите треба да им се приклучат на
професорите во потрагата за откривање и создавање вистина преку конкретни менторски шеми.
[11]

Иако е исклучително сеопфатен и корисен, оригиналниот модел на Хумболт не бил спроведен во
целина, ниту во Германија, ниту пошироко на европскиот континент. Од друга страна,
високообразовниот систем во САД видел огромен потенцијал во Хумболтскиот модел и усвоил
многу од него на сопствен уникатен начин, нарекувајќи го „образование за слободни вештини“.
Иако концептот е многу постар од Хумболт и датира уште од античка Грција, сите кои го усвоиле и
го спровеле моделот биле заинтересирани за создавање целосна личност која ќе биде активно
вклучена во граѓанскиот живот. Хумболт сметал дека без оглед на занимањето што некој ќе го
одбере, тој/таа мора да биде информиран граѓанин кој е способен да мисли и поседува силен
карактер. Во основата на американското образование за слободни вештини лежи
искористувањето на способноста за критичко, креативно и иновативно мислење во едно
глобално и различно општество. Накратко, крајната цела на сите три системи и модели наведени
погоре, кои потекнуваат од античка Грција и се промовирани од Хумболт, е создавање на
општество што се темели на знаење и во кое секој граѓанин поседува длабоко и широко знаење
стекнато преку научен потфат базиран на истражување.
Неодамна, Универзитетот Харвард ја реконструираше својата наставна програма за да додаде
компетенции од полето на општо образование во критериумите за дипломирање. Конкретно, за
да може да дипломираат студентите од генерацијата во 2020 година и потоа мора да изберат и да
завршат курсеви од категориите „општо образование“ како што се: естетика и култура, етика и
граѓанско образование, истории, општества, поединци, и наука и технологија во општеството.[12]
На пример, студентите по информатички науки ќе треба да поминат најмалку четири курсеви од
„општо образование“ поврзани со некои од споменатите теми. За подобро претставување на
идејата треба да се спомене дека Универзитетот на Ајова, кој е огромен јавен истражувачки
универзитет во САД, има дури посеопфатна програма за општо образование. Имено, за да се
стекнат со диплома по применета физика[13] од Колеџот за слободни вештини и науки
студентите ќе треба да завршат одреден број курсеви со кредити (онака како што е дадено во
каталогот на студии) во некоја од следниве дисциплини: комуникации и писменост; одржливост;
природни, квантитативни и општествени науки; култура; општество и уметности.[14] Во рамките
на предметот „комуникации и писменост“, студентите мора да изберат курс на тема „различност
и инклузија“, „ораторство“, „толкување на литературата“ и „светски јазици“. Слично на тоа, во
групата курсеви по природни, квантитативни и општествени науки студентите мора да посетуваат
часови по „историски перспективи“, „литературни, визуелни и изведувачки уметности“,
„меѓународни и глобални прашања“, и „вредности и култура“. На крај, студентите мора да
посетуваат и часови по „светски јазици“ кои тие можат сами да го изберат од големата понуда
што вклучува арапски, кинески, француски, германски, грчки и многу други. Се разбира,
курсевите од општо образование во полето на одржливост ќе бидат достапни во програмата за
студентите кои почнуваат студии од летниот семестар во 2022 година.

[11] Ibid
[12] Универзитет Харвард. Школа Харвард. Програма за општо образование. Услови. Достапно на: gened.fas.harvard.edu. Пристапено на 2.12.2021
[13] Универзитет на Ајова. Школа за уметности и науки. Додипломски студи по применета физика. Достапно на: physics.uiowa.edu. Пристапено на:
3.12.2021.
[14] Универзитет на Ајова. Школа за уметности и науки. Додипломски студии по применета физика. Часови по општо образование, основни
области и услови. Достапно на: catalog.registrar.uiowa.edu. Пристапено на 3.12.2021.
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За споредба, студиите по применета физика на Институтот за физика при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје е насочена кон оспособување на студентите исклучиво со вештини во
полето на астрофизика и астрономија, и таа не овозможува никакви интердисциплинарни
можности за учење. Уште повеќе, изборните предмети во сите 8 семестри не се
интердисциплинарни, туку се фокусираат на полето и се строго дефинирани во рамките на
науката за физика.[15]

Случајот со наставната програма по применета физика на Институтот за физика во Скопје не е
изолиран случај. И другите програми од различни студиски области се изготвени според истиот
терк. Таков пример е Факултетот за ликовни уметности при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје. Во првиот циклус на студии, тие нудат програма за студии по графика, која е целосно
осмислена според истиот модел што го користи програмата за применета физика. За да
дипломираат студентите треба да посетуваат и успешно да завршат серија на предмети од истото
поле, во сите 6 семестри од додипломските студии.[16] Она што е малку поразлично во оваа
програма е списокот на изборни предмети,[17] кој излегува од рамките на строгата програмска
шема, но сепак е ограничен на педагогија, психологија, македонски јазик и англиски јазик,
додека другите изборни предмети се поврзани со самото поле на студии, што е многу чудно.

За да можат да ѝ помогнат на државата во нејзиниот континуиран обид и потрага за
воспоставување функционална демократија, високообразовните институции мора да излезат
надвор од рамките на нивната наставна програма. Демократизацијата и диверзификацијата на
знаењето налагаат интервенции во наставната програма преку мноштво интердисциплинарни
академски искуства, а универзитетскиот живот мора да ги збогати искуствата на студентите
преку неформални ангажмани на универзитетот и во кампусот. Наставните и воннаставните
активности, како и вклучувањето на секој студент во креирањето на студентски живот во
рамките на и надвор од кампусот, односно во заедницата, е она што обезбедува длабочина и
ширина на знаењето на студентите. Длабочината обично се обезбедува преку ангажирање на
студентот во рамките на конкретната област на студии од различни перспективи и теории на
знаење, додека ширината се обезбедува преку интердисциплинарно образование за слободни
вештини. Како што сугерира Хумболтскиот модел, во центарот на сето тоа е ставањето посебен
акцент на истражувања и способноста на професорите и на студентите да спроведуваат
истражувања ослободени од надворешни влијанија. Тоа подразбира и целосно нова визија за
реформа на универзитетот која налага развивање на целосно нова истражувачка
инфраструктура, како и целосен пристап до научни откритија и истражувачки публикации.

[15] Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. Институт по физика. Прв циклус на студии (додипломски студии). Применета физика. Достапно на:
if.pmf.ukim.edu. Пристапено на 4.12.2021.
[16] Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. Факултет за ликовни уметности. Програма за студии по графика. Достапно на: flu.ukim.edu.mk.
Пристапено на 5.12.2021.
[17] Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. Факултет за ликовни уметности. Програма за студии по графика. Список на изборни предмети. Достапно
на: flu.ukim.edu.mk. Пристапено на 5.12.2021.
[18] Рајхарт, С (2019). Европска асоцијација на универзитети. Улогата на универзитетите во регионалните екосистеми за иновација. Достапно на:
eua.eu. Пристапено на 7.12.2021.

Решенија за високообразовниот систем во Северна Македонија

Во Европската Унија, универзитетите веќе започнаа да ја менуваат својата улога во регионалните
екосистеми преку трансформација од традиционални институции за креирање знаење во
генератори на општествени и деловни иновации. Според студијата што ја направи Европската
асоцијација на универзитети,[18] универзитетите како Аалто во Финска, Масарик во Република
Чешка, Сорбона во Франција, Универзитетот за технологија Ајндховен во Холандија, Техничкиот
универзитет во Минхен - Германија, Манчестер во Обединетото Кралство, Минхо во Португалија,
Варшавскиот универзитет во Полска, Каталонскиот политехнички универзитет во Барселона - 
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https://www.eua.eu/downloads/publications/eua%20innovation%20ecosystem%20report_final_digital.pdf
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Шпанија, обезбедуваат докази за напредок кон премостување на јазот во вештините на
студентите за тие да бидат подготвени да се справат со суштинските предизвици и да дадат
сопствен придонес во нивните општества, во контекст на промена и стремеж за иновација. Сите
наведени универзитети навеле почеток на „интеграција на интердисциплинарни приоди во
наставната програма и наставните методи“ (стр.24).[19] На пример, студијата упатува на фактот
дека новата интердисциплинарна наставна програма на Универзитетот Сорбона во Париз
привлекла поголем број студенти кои се истовремено помотивирани да се вклучат во
академскиот свет. Освен тоа, Техничкиот универзитет во Минхен (TUM) нуди поврзани наставни
програми по општествени и хуманитарни науки со инженерство, преку приод што се базира на
проекти, односно преку спроведување широк спектар на претприемачки и дигитални вештини во
сите наставни програми за инженерство.[20] Генерално, студијата открила дека горенаведените
универзитети сериозно се фокусирале на обезбедување вештини за менаџирање со
доминантните - сегашни и идни - општествени, економски и технолошки прашања. Конкретно,
одредени универзитети како Аалто, Универзитет за технологија Ајндховен и Технолошкиот
универзитет во Минхен ги подготвуваат студентите за справување со главните технолошки и
општествени промени преку истражувања со менторство и иновации.[21] Накратко, вештините за
претприемништво, лидерство и општествена одговорност во наставните програми на сите
споменати универзитети ги подготвуваат студентите да се справат со иновациите во општеството
и да бидат општествено одговори и активни граѓани во оформување локали, регионални и
државни екосистеми, со цел да се постигнат пофункционални микро и макро системи.
Трендот во ЕУ поврзан со формирање на новото влијание на високото образование во
општеството е силен и важен. Сепак, тој заостанува во поглед на оригиналниот модел на Хумболт.
Реално, иако од неговата концепција до денес, оригиналниот модел развиен од Хумболт не бил
целосно спроведен, тој се реализира во рамките на високообразовниот систем по слободни
вештини во САД. Истражувачите и поддржувачите на образованието за слободни вештини го
потврдуваат позитивното влијание врз индивидуалните постигнувања и заедничкото социјално
добро преку дипломци кои се активни во локалните заедници и во општеството. Ширум светот,
високото образование не само што треба да се залага за подготовка на студентите за активно
учество во демократските процеси, туку мора да им помогне да станат бранители на
демократиите во земјите каде работат, во регионите, и на глобално ниво.

[19] Ibid
[20] Ibid
[21] Ibid
[22] Совет на Европа. Референтна рамка на компетенции за демократска култура. Опис на компетенциите. Клучни идентификатори. Вредности. 3:
Вреднување на демократијата, правдата, рамноправноста и владеењето на правото. Достапно на: rm.coe.int. Пристапено на 5.12.2021

Иако моделот за високо образование за слободни вештини е посистематски и пошироко
прифатен во САД, и Европската Унија континуирано работи на воспоставување функционален
систем за високо образование кој ќе им обезбеди на студентите капацитет за дејствување за тие
да ја водат индустриската револуција на 21-от век, и да ги бранат демократијата и принципите на
рамноправност и човекови права. Во февруари 2013 година, во Андора се одржа конференција
на високо ниво под раководство на Комитетот на министри при Советот на Европа.
Конференцијата „Компетенции за култура на демократија и меѓукултурен дијалог: политички
предизвик и вредности“ имаше за цел да ги раслои приодите во полето на образование во
рамките на програмата за 2014-2015 година и да го подготви теренот за следната конференција
на министрите за образование што се одржа истата година во Хелсинки. Втората конференција
требаше да ја затвори 15-годишната отворена дискусија за реформа на образованието на сите
нивоа, преку воспоставување на Референтна рамка на компетенции за демократска култура
(RFCDC).  Рамката обезбедува усвојување идентификатори за компетенции кои треба да се
користат како основа за развој на наставните програми на сите нивоа. Во вредносната група на
идентификатори, клучниот идентификатор 12 потврдува дека „училиштата треба да ги учат
учениците за демократија и како да дејствуваат како демократски граѓани.“[22]
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Еден од клучните заклучоци на конференцијата во Андора експлицитно упатува на унапредување
на култивацијата на компетенции за демократија кај учениците во рамките на високото
образование, и истиот е интегриран во заклучоците на овој документ. Освен тоа, извештајот
наведува дека „основните идеи на компетенциите за демократија и меѓукултурен дијалог треба
да бидат всадени кај децата во градинка и во основно училиште, и истите треба да се зајакнат и
формализираат на ниво на средно и високо образование“.[23]
Високото образование во Северна Македонија е ставено во небрано поради сите случувања во
самиот сектор. Според програмите што беа ревидирани за целите на овој документ, евидентно е
дека студиските програми се засноваат исклучиво на полето на студии и не нудат
интердисциплинарно искуство за студентите да се стекнат со потребните вештини за одбрана на
граѓанските вредности и за развивање на целосно нов пакет на демократски вредности.
Државата останува поделена по етнички линии и постои огромен апетит за растечки автократски
режим. Правата на жените се оспоруваат на секојдневна основа; маргинализираните групи трпат
закани по сопствениот живот; излезноста на избори е ниска; мал број граѓански организации се
активни; иновациите и стартап бизнисите се на ниско ниво; приватни семејни земјоделски
стопанства речиси и да не постојат; а бројот на политички избрани државни службеници е
рекордно висок и расте.

[23] Совет на Европа. Постојана конференција на министрите за образование. Управување и квалитетно образование. 24та сесија. Хелсинки,
Финска, 26 и 27 април 2013 година. Достапно на: rm.coe.int. Пристапено на 6.12.2021.
[24] Светски економски форум. Постојат топ 10 работни вештини на утрешнината, и колку долго треба да се научат. Достапно на: weforum.org.
Пристапено на 30.11.2021.
[25] Обединети нации. 17 цели за одржлив развој. Достапно на: sdgs.un.org. Пристапено на 6.12.2021
[26] Жао, Ј и Ватерстон, Ј (2021). Промените што ни требаат: образованието по КОВИД-19. Journal of Educational Change, 22(1), 3-12. Достапно на:
https://doi.org/10.1007/s10833-021-09417-3

Во Северна Македонија, универзитетите не само што не им обезбедуваат на студентите
интердисциплинарни искуства, туку и не успеваат да ги подготват за идните работни места.
Светскиот економски форум (WEF) предвидува дека до 2025 година 50 проценти од сите
вработени ќе треба да се преквалификуваат за работа. Според WEF, листата на топ 10 вештини
што ќе им требаат на вработените во 2025 година вклучува аналитичко мислење и иновации,
активно учење и стратегии за учење, решавање сложени проблеми, критичко мислење и
иницијатива, лидерство и социјално влијание, користење технологии, мониторинг и контрола,
технолошки дизајн и програмирање, отпорност, толеранција на стрес и флексибилност,
резонирање, решавање проблеми и давање идеи.[24]

Можности за реформа

Постојат два огромни моменти кои високообразовниот систем во Северна Македонија мора да ги
искористи за ја смени парадигмата и да ги спроведе потребните промени: 1) пандемијата и она
што го научивме од неа; и 2) постигнувањето на 17-те цели за одржлив развој на Обединетите
нации (ЦОР).[25] Во одреден момент тие може да се преклопат, но и да се надополнуваат. Имено,
17-те цели за одржлив развој треба да бидат постигнати до 2030 година, а државата треба да
одигра значајна улога во постигнувањето напредок на тоа поле. Универзитетите треба да го водат
овој процес, но времето и заложбите во Северна Македонија се недоволни.

Жао и Ватерстон (2021)[26] сметаат дека пандемијата создала одлична можност за сите промени
во образованието што биле предложени од експертите и истражувачите конечно да бидат
спроведени. Тие сугерираат три главни промени по пандемијата на сите нивоа на образование,
кои се во линија со 17-те цели за одржлив развој: 1) развојна, персонализирана и еволвирачка
наставна програма; 2) автентична и наменска педагогија ориентирана кон студентот и базирана
на истрага; и 3) испорака на настава која ги искористува силните страни на синхроното и
асинхроното учење“.
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Сугестиите на Жао и Ватерстон се во линија со оние што беа претходно споменати, и во
согласност со образованието за слободни вештини во САД, како и со масовната промена на
парадигмата во реформата на високото образование во Европската Унија. Примерот со
Универзитетот на Ајова кој спроведува одржливост во рамки на неговата наставна програма за
општо образование од летото 2022 година претставува одраз на посветеноста да се работи кон
постигнување на целите за одржлив развој на институционално, но и на повисоко ниво. Слично
на тоа, трендот за реформа на високото образование во ЕУ е насочен кон усогласување на
наставните програми од страна на универзитетите за тие да ги постигнат целите за одржлив
развој. Чалета и други (2021)[27] направија мапирање на наставните програми на Универзитетот
во Евора, Португалија за да ги оценат курсевите во однос на вклучување на целите за одржлив
развој. Податоците покажуваат дека, во рамките на 187 одделни курсеви, целите за одржлив
развој како родова еднаквост (ЦОР5), намалување на нееднаквостите (ЦОР10), пристојна работа
и економски раст (ЦОР8) и мир, правда и силни институции (ЦОР16), се најприсутни во
наставните програми, вклучително и квалитетно образование (ЦОР4), за која е утврдено дека е
вградена во сите курсеви мапирани со студијата.

[27] Чалета, Е., Саравиа, ;М., Лел, Ф., Фиало, И., и Борало, А. (2021). Високото образование и целите за одржлив развој (ЦОР)—Потенцијален
придонес на додипломските студии на Школата за општествени науки при Универзитетот во Евора. Sustainability (Базел, Швајцарија), 13(4), 1828.
Достапно на: https://doi.org/10.3390/su13041828

Северна Македонија мора истовремено да работи на одбрана на демократијата и на создавање
нови демократски идеали, како и на постигнување на целите за одржлив развој. Граѓанското и
демократското образование вградено во наставната програма на високото образование ќе
донесе постигнување на повеќе од една цел за одржлив развој. Освен што ќе го зголеми
квалитетот на образование (ЦОР4), што е во директна врска со секоја од трите реформи што ги
предлагаат Жао и Ватерстон (2021), тоа ќе опфати и родова еднаквост (ЦОР5), намалување на
нееднаквостите (ЦОР10), климатските акции (ЦОР13), мир, стабилност и силни институции
(ЦОР16), и ќе генерира партнерства за целите што треба да се постигнат (ЦОР17). Освен
очигледното, образованието за демократско граѓанство, особено во рамките на новата и кршлива
демократија во Северна Македонија, ќе помогне во борбата против сеприсутната корупција во
државата, ќе го спречи враќањето на автократијата, ќе обезбеди поголем праведен и слободен
простор за новинарите да ја вршат нивната благородна работа, и ќе ги држи настрана олигарсите
од стекнување контрола врз власта.
Високообразовниот систем на Северна Македонија има долг пат за спроведување на потребните
реформи за да ѝ помогне на државата да ги постигне целите за одржлив развој, од аспект на
системи и од аспект на институции. Други држави во Европската Унија веќе постигнаа напредок
преку вклучување на агендата за одржливост во нивните наставни програми. Иако Универзитетот
во Евора, Португалија покажува напредок преку вградување на некои цели за одржлив развој во
наставата, имајќи го предвид времето на располагање за постигнување на 17-те цели на
Обединетите нации, Евора и другите универзитети во светот мора да направат посериозни
напори. Образованието за демократско граѓанство во високообразовниот систем на Северна
Македонија може сериозно да ги подобри резултатите од високото образование, помагајќи го
демократското учество во земјата, но тоа нема задолжително да му помогне на системот за
високо образование да ја одигра клучната улога во систематско учење за сите цели за одржлив
развој. Тоа треба да се направи преку национална иницијатива и агенда за универзитетите во
државата да ги усвојат потребните реформи за сеопфатна високообразовна агенда за ЦОР.
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Реформите во високообразовниот систем треба да почнат од најочигледното. Имено, од
системска гледна точка, Владата и Министерството за образование – во соработка со граѓанските
организации кои работат во ова поле – треба да го изменат и дополнат постојниот закон за да
им дозволат на универзитетите да избираат помлади членови на академскиот персонал кои
ќе бидат носители на визијата за универзитетите до 2030 година. Тоа треба да им овозможи
на јавните универзитети да прифаќаат академици надвор од земјата кои ќе ја исцртаат
грубата визија за развој и за постигнување на локалните и глобалните цели, и ќе помогнат во
создавањето академска заедница базирана на знаење во самата институција. Под сегашното
лидерство, јавните универзитети нема да можат да ги спроведат горенаведените реформи.
Еднакво важен е фактот дека новото универзитетско лидерство мора да донесе агенда
базирана на истражувања, која ќе помогне во трансформација на универзитетите од
предоминантно наставни јавни институции во истражувачки центри. Тоа налага огромни
инвестиции во човечкиот потенцијал, но и во форма на поддршка за воспоставување на
истражувачка инфраструктура. Освен потребата за поголеми финансии од системот,
универзитетските лидери мора да генерираат и да водат силна агенда за собирање
финансиски средства и за добивање грантови. Тоа може да го постигнат лидери кои имаат
познавање за водење и градење силни меѓународни партнерства.

Универзитетите мора брзо да дејствуваат во насока на демократизација на знаењето, да
дефинираат кристално јасни насоки за истражувања во рамки на наставната програма, да
дефинираат строги стандарди за академски интегритет и да осигурат нивно усвојување од сите
засегнати страни. Слично на тоа, професорите треба да влезат во партнерски односи со
студентите и да ги ангажираат во истражувања и во форуми. Целата академија во Северна
Македонија мора одново да воспостави нови односи со општеството кои се темелат на заемна
доверба. Академскиот интегритет како нов концепт, и за академијата и за општеството, треба
да биде заеднички договорен и широко прифатен како универзална општествена вредност.

Сите јавни универзитети мора да бидат општествено одговорни и отчетни за да овозможат
јавниот сектор, бизнисите и граѓанското општество да спроведуваат истражувања во самите
универзитети, како и заедничка работа на истражувачки проекти кои се корисни за
универзитетот, општеството, конкретните организации и за бизнисите. Освен тоа, студентите
мора да имаат пристап до реалниот свет за да спроведуваат проекти за соработка и применета
наука. За таа цел, универзитетите мора да ги усогласат нивните образовни цели и задачи и да го
рефлектираат тоа преку нивните наставни програми.

ПРЕПОРАКИ ЗА РЕФОРМА
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Министерството за образование мора да понуди логистика на универзитетите, а не само
лажно тврдење дека ја почитува нивната автономија. Конкретното, Министерството треба да ја
деполитизира Агенцијата за квалитет во високото образование преку барање за промени на
раководството и составот на агенцијата. Измени и дополнувања на законот треба да овозможат
учество на странски и домашни експерти во советите за акредитација и квалитет, за разлика
од моменталниот состав во кој влегуваат само редовни професори, кои не задолжително ги
поседуваат потребните знаења и експертиза за да бидат дел од такви тела. Од логистичка гледна
точка, Министерството за образование треба да воспостави експертски комитет за координација
на високото образование кој ќе ги поддржи универзитетите во градењето меѓународни
партнерства, спроведувањето развојна агенда за потребните реформи во наставната програма,
заедничката наставна програма и воннаставните активности, со цел јавните универзитети да ги
постигнат стандардите и идеалите изложени во овој документ.

Јавните универзитети не смеат да бидат етнички поделени. Тие може да им служат на
локалните популации на студенти, но мора да се заложат за максимално изложување на
студентите на нивните врсници и колеги од земјата, од регионот и пошироко. Целите за одржлив
развој не може да се постигнат преку сегрегирани универзитетски кампуси кои опслужуваат
само една конкретна заедница. Исто така, Министерството за образование мора законски да го
спречи дисперзирањето на јавните универзитети во помалите градови. Со извршна наредба,
универзитетите мора да ги повратат дисперзираните програми во рамките на нивните кампуси за
подобро да ги опслужат потребите на студентите и поефикасно да го организираат животот на
студентите во кампусот. Универзитетското образование е универзално јавно добро и затоа
универзитетите мора да бидат одговорни за квалитетот на високото образование што го
обезбедуваат на студентите. Експертите и истражувачите во високото образование потврдуваат
дека универзитетите треба да привлекуваат студентите во нивните кампуси наместо кампусите
да ги носат поблиску до студентите во помалите градови. Имено, високото образование треба
да биде врата кон цивилизацијата преку изложување на студентите на другоста со учење за
другите културите, учење на другите јазици и отворање на нивните хоризонти за да станат
глобални граѓани на светот. Тоа налага мобилност на најмалку 30% од студентите и наставниот
кадар преку програми за размена. Најважно е универзитетите да работат на воспоставување
сооднос на размена од 30%/30% на влезни и излезни мобилности за студентите во следната
фаза, која треба да трае осум до десет години. Зголемувањето на бројот на влезни мобилности
ќе има многу поголемо влијание врз реформирањето на климата и културата во рамките на
универзитетскиот кампус. Овој елемент налага итно креирање на програми на англиски јазик,
или барем на 70% од постојните програми.

Поголемите универзитетски системи, како Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
треба да биде реорганизиран во поголеми школи наместо да функционира на
децентрализиран начин. За целите на обезбедување и зајакнување на квалитетот,
универзитетот треба да формира најмалку четири школи (на пример, Школа за медицински
науки, Школа за информатички науки и градежништво, Школа за општествени и
хуманитарни  науки, Школа за применети природни науки). Деканите на школите треба да
имаат повеќе простор за управување со квалитетот преку повеќе ресурси, а универзитетскиот  
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претседател (ректорот) би можел да го надгледува и насочува целиот систем на повисоко ниво.
Ова е нормална практика на поголемите јавни универзитети во САД и во ЕУ. На крај, некои од
јавните универзитети во државата треба да го редефинираат нивниот јавен профил и по
можност да се трансформираат во политехнички центри. Тоа ќе создаде поширок спектар на
можности за студентите и ќе го намали притисокот за исполнување на стандардите за
рангирање. Политехничките центри и натаму ќе бидат ориентирани кон истражување, но нивната
мисијата ќе биде да градат партнерства со бизнисите и производните капацитети за заеднички
да креираат и оформат целосно нов пазар ориентиран кон потрошувачите и базиран на
вредности и фер конкуренција.

13

Секој јавен универзитет треба да има физичка библиотека, и пристап до голема онлајн база
на податоци. Имајќи ги предвид ресурсите што им се на располагање на универзитетите во
Северна Македонија, оваа значајна реформа треба да се спроведува на системско ниво. Бидејќи
државата има релативно мал број јавни универзитети, решението ќе биде во создавање една
централна онлајн библиотека, до која пристап ќе имаат сите универзитети. Министерството за
образование треба да работи на владино ниво за парите на даночните обврзници да бидат
насочени кон оваа благородна и суштинска интервенција во високото образование. Како
директни претставници на граѓаните и студентите, граѓанските организации треба да ја
иницираат оваа огромна и скапа реформа, без која вредноста на универзитетите во државата ќе
остане под знак прашалник.  Важноста на оваа заложба треба да се нагласи на форуми на
највисоко ниво, меѓу академиците, креаторите на јавни политики, студентите и
непрофитните организации кои работат на подобрување на квалитетот на високото образование.
Потребата за универзитетите да имаат пристап до библиотечни ресурси, слично на оние во САД, е
идентификувана веќе подолг временски период и истата треба да биде промовирана преку
масивно учество на граѓаните на референдум. Тоа само покажува колку е важна оваа
интервенција. 

За универзитетите да може да се трансформираат во истражувачки универзитети, работниот
товар на професорите треба да се намали, да се балансира и да се подели на истражувачка и
наставна работа. Професорите треба да имаат можност да го изберат сопствениот работен товар
според стручното звање. На пример, доцентите треба да имаат работен обем од 50%/50% во
однос на настава и истражување. Во улога на наставен кадар, за нив е важно да можат да следат
патека кон стекнување статус на редовни професори. За вонредните професори може да се
спроведува сооднос од 70%/30% во однос на истражување/настава, додека за редовните
професори тој сооднос може да биде 90%/10%. Мора да бидеме свесни дека истражувањата што
ги спроведуваат академиците се од најголемо значење за развој на универзитетите во целина, но
уште повеќе за развој на општество што се базира на знаење. Насоките за звањата на
професорите треба да се усвојат од универзитетите во ЕУ и во САД, со цел да се избегне
воспоставување на неолиберални стандарди за унапредување кои би биле под влијание на
внатрешни и надворешни политички притисоци. Корисна ќе биде и реформа на моделот за
магистерски и докторски студии (повеќе детали се дадени во следното решение), бидејќи истата
може да предвиди вклучување на додипломските студенти во истражувања и предавања.
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Како што беше споменато погоре, потребна е огромна реформа на магистерските и
докторските студии. Државата мора да ја искористи можноста за создавање два паралелни
текови на магистерските и докторските програми: еден професионален, а друг академски. Во
моментов, ние сме преоптоварени со магистерски и докторски кандидати чијашто потрага по
знаења ни оддалеку не е академска по природа. За да не се компромитира квалитетот на
академската, научната и истражувачката работа што се одвива на ниво на постдипломски студии,
мора да се најде начин академската работа во рамките на постдипломските студии да се оддели
од професионалната работа. Несомнено, ваквото решение е прилично неконвенционално, но
искрено, во моментов ние не поседуваме академски, научни и истражувачки вештини за
изведување квалитетно менторство со цел да се обезбеди некомпромитиран квалитет на ниво на
постдипломски студии. До спроведувањето на потребната структурна реформа во високото
образование, може да се разгледа можноста за понуда на професионална линија на
постдипломски студии. Во однос на академските постдипломски студии, во државата мора да се
создаде мала група на квалификувани меѓународни универзитетски професори, од целиот
спектар на програми, кои потоа би биле ментори и би ги насочувале ваквите тези и дисертации.
Тоа би можело да биде времено решение коешто во исто време ќе го намали бројот на
магистерски и докторски кандидати. Со други зборови, мора да се стави крај на лажните и
баналните магистерски и докторски теми кои обично не се во служба на некоја академска
или научна цел. Најважната работа е потребата за стандардизација на академското
пишување на сите нивоа во високото образование, вклучително и пишувањето магистерски
тези и докторски дисертации.

За да се подобри стапката на задржување и да се зголеми стапката на дипломирање,
семестрите треба да бидат организирани и спроведени како есенска и пролетна сесија и не
треба да траат повеќе од 14 недели. Слично на тоа, испитните сесии (кои оригинално траат
еден месец) треба да бидат во времетраење од една недела и треба да се нарекуваат есенска и
пролетна испитна недела. Ова е одличен начин да им се овозможи на студентите да се
фокусираат на задачите и образованието за да можат да дипломираат во соодветен рок.
Универзитетското образование не смее да се темели само на испити, од кои најголем дел сè
уште се одвиваат усно, туку напротив, секој час треба да се темели на задача, при што испитите
не треба да бидат вреднувани со повеќе од 30% од часовите. Следствено на тоа, студентите
нема повеќе да паѓаат на испит, туку цел предмет, и тоа во многу конкретни околности. Со други
зборови, се намалува паѓањето по некој предмет поради фактот дека студентот мора
континуирано да работи во текот на семестарот и да ја заврши неговата/нејзината работа во
помали единици, наместо да го полага целиот материјал одеднаш во форма на финален
испит. Овој модел дозволува спроведување на суштинска реформа, со што високото
образование станува базирано на истражување, задачи, решавање проблеми, и практична
работа. За студентите кои сакаат да дипломираат порано, на располагање мора да има летни
школи или семестри, но поважно е летниот период да биде слободен за студентите да посетуваат
програми за размена или програми за студии и работа во различни делови од светот. Слично на
тоа, домашните јавни универзитети мора да организациите меѓународни летни школи за
студентите од сите нивоа, со цел да го демократизираат знаењето преку приод за
интернационализација.
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Контурите на спроведувањето истражувања мора да се редефинира преку иницијатива за
пошироко партнерство на институционално ниво, а поддржана на системско ниво, и тоа
почнувајќи од начинот на испорака на наставата на додипломско ниво. Имено, многу
додипломски програми на јавните универзитети во Северна Македонија во моментов немаат
истражувачка методологија, вклучително и програмата што беше земена како пример во овој
документ. Ова прашање мора да се разгледа и итно да се поправи бидејќи ја поткопува вредноста
што еден универзитет треба да ја има во општеството. Истражувањето треба да биде централен
фокус на магистерските и докторските студии, а за да се постигне тоа потребна е целосно нова
истражувачка инфраструктура на секој универзитет посебно. За да може соодветно да ја користат
таквата инфраструктура, академиците мора да имаат можност за унапредување на нивните
истражувачки вештини.

Универзитетите мора да направат реформа на наставната програма, како што беше објаснето
погоре, за да спроведат приод на општо образование и да им овозможат на студентите да
станат подобри верзии на себе и поангажирани граѓани во демократските процеси во
државата. Претходните истражувања за студентски активизам и учество за време на нивните
студии (види МОФ, 2015)[28] покажуваат мал или непостоечки активизам кај студентите во
животот на кампусот. Поконкретно, иницијалното истражување покажало дека 63,5% од
анкетираните студенти на УКИМ (најголемиот јавен универзитет во државата) никогаш не гласале
на изборите за студентскиот парламент, додека 40% од нив никогаш не учествувале на
студентски протести. Уште повеќе, истражувањето открива дека повеќе од 70% од студентите
никогаш не учествувале во организација на некаков настан кој е поврзан со студентскиот живот
на кампусот. Иако целта на овој документ е да обезбеди решенија за создавање активни граѓани
по дипломирањето, утврдувањето на фактичката ситуација со слабиот студентски активизам за
време на студирањето оди во прилог на генералниот аргумент дека е крајно време да се направи
комплетна промена на климата во рамките на кампусот. Студентскиот активизам во рамките на
кампусот и по дипломирањето ќе се зголеми преку систематска реформа и интердисциплинарна
наставна програма ориентирана кон студентите. Откако ќе биде вклучено во наставната
програма, образованието за демократско граѓанство и образованието за одржлив развој мора да
донесе позитивни резултати. На сличен начин, студентскиот активизам во кампусот преку
истражувачка работа, како и вклучувањето на магистерските и докторските кандидати во
изведување на наставата, ќе создадат динамичен кампус ориентиран кон студентите наместо
ригидна бирократска администрација што постои во моментов.

[28] Студентот како носител на општествени промени. Младински образовен форум, Скопје. Достапно на: mof.mk. Пристапено на 27.12.2021

На крај, академскиот интегритет треба да се вгради во изјавите за мисиите на сите јавни
универзитети во државата. Во исто време, мора да се редефинира и односот што
универзитетите го имаат со општеството. Со други зборови, мора да се направат дополнителни
напори за универзитетите повторно да ја стекнат загубената доверба од општеството преку
систематска комуникација на заложбата на секој универзитет за интегритет и потрага по знаење
на транспарентен начин и во соработка со студентите, граѓанските организации, бизнисите и
владините институции.
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Како резиме, потребно е многу работа за трансформација на универзитетите во колевки на
цивилизацијата и камен-темелници на демократиите. Сепак, за да се оформи целосно нова
сфера на високото образование мора да се искористи целиот потенцијал во државата, но и оној
на нашите партнери. Тоа ќе ѝ помогне на земјата да се зафати со решавање на сите предизвици
кои стојат на патот кон воспоставување долгорочен мир и внатрешно помирување. Нашата
демократија е кревка, а нашите дипломци не поседуваат граѓански и истражувачки капацитети за
преобмислување на иднината. Мораме да дејствуваме веднаш и да го реформираме високото
образование за заеднички да создадеме одржлива демократија во која секој дава сопствен
придонес.
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