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ЗА ПОТРЕБАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА СТУДЕНТСКО ОРГАНИЗИРАЊЕ

Резиме

Овој  труд  има  за  цел  да  ги  истражи  модалитетите  на  студентското

организирање во Република Македонија,  притоа согледувајќи го споредбеното

искуство со државите од нашето опкружување, и врз основа на тоа да понуди

соодветни  алтернативни  начини  за  студентско  организирање.  Во  трудот,

исто така, е посветено внимание на правата на студентите кои, моментално,

се  пропишани  во  постоечкиот  Закон  за  високото  образование,  но  во

практиката постојат реални проблеми при нивното остварување и заштита.

Ова е причина повеќе зошто ни е потребно донесување на посебен закон во кој

ќе биде опфатена тематиката за студентското организирање. Понатаму, во

овој  труд  посветив  внимание  и  на  степенот  на  социјална  инклузија  на

студентите  во  процесите  на  донесување  на  одлуки,  како  на  ниво  на

високообразовна установа, така и на ниво на општествена заедница. Од тоа

увидов  дека  студентите  воопшто  не  се  вклучени  во  самите  процеси  на

одлучување и нивниот глас останува нечуен од страна на институциите.

Клучни зборови:  студенти,  студентско организирање,  студентски права,

закон за високото образование.
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ЗА ПОТРЕБАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕ НА

ЗАКОН ЗА СТУДЕНТСКО ОРГАНИЗИРАЊЕ

Вовед

Правејќи ретроспектива на историјата може да се увиде дека во сите времиња и

во сите земји,  студентите  биле сметани за слободоумни личности и важеле за  една

моќна  и  независна  сила  во  општеството.  Од  студентите  се  очекувало  да  имаат

послободни и полиберални погледи за сите тековни процеси во државата. Јавна тајна е

дека многу власти се плашеле од моќта на процесите и промените што студентите биле

способни да ги иницираат и да ги донесат на јавната сцена. Токму затоа, властите се

обидувале (на либерален или на брутален начин,  со користење на демократски или

недемократски средства и методи) студентите и студентските движења да ги стават под

своја контрола. Влевање на страв, на стравопочит, на послушност, на ред и дисциплина

внатре во  студентските  организации и движења се  само дел од работите  што биле

вршени од страна  на  властите  во  многу земји  во  светот. Целта  била  јасна  –  да  се

натераат студентите да ја почитуваат и да иѝ  служат на власта. Власта на овој начин

обезбедувала „млада и свежа крв“ чијашто подршка иѝ  била од голема полза, но и нови

гласачи кои би биле користени за време на изборите.

Студентите, многу пати наназад во историјата, со свои иницијативи покажале

дека се  моќна  сила  во  рамките  на  општеството.  Сила која  на  различни начини,  од

мирни протести, па до најекстремни форми – самозапалување (сетете се на студентот

Јан Палах од Чехословачка,  кој на 16 јануари 1969 година во Прага се самозапали),

може и е моќна да донесе големи промени, па и промени на општествениот систем во

целост. На некои од овие студентски протести, властите употребувале дури и насилни

методи за да ги смират демонстрациите,  односно да ги застрашат студентите да се

откажат од своите иницијативи. Целта на многу власти била токму таа – да згаснат

идеите на студентите.  Но, оганот бил изгаснат (за жал, со многу жртви),  ама жарот

тлеел и тлеел, чекајќи „поволен ветар“ од властите кој бил упатен кон влошување на

положбата на студентите или ограничување на нивните мисли и идеи, односно слободи

и права.

Но,  каде  се  македонските  студенти?  Македонските  студенти  се  наоѓаат  на

маргините на ова општество. Тоа е вистината, но за жалење е фактот дека тие (поради
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различни причини) стануваат сервилни кон власта (без разлика која партија е на власт).

Па така,  студентите сакаат (читај  – се принудени) да иѝ  служат на власта.  Причина?

Ветувањето дека ќе се вработат веднаш по дипломирањето. И ќе се вработат, се разбира

оние „подобните“ (членовите на партијата која во тој момент ја има власта). Каде? Па,

се разбира во државната и јавната администрација. А каде на друго место?

1. Модалитети на студентско организирање

Неспорно  е  дека  образованието  е  сектор  на  јавни  услуги  кој  ги  засега  сите

граѓани во една држава.  Учеството на студентите  во образовниот процес  е  една од

основните замисли на Болоњскиот процес, кој води кон реформирање на системот на

високото  образование.  Уште  самите  во  почетоците  на  имплементирањето  на

Болоњската декларација во државите кои беа нејзини потписнички, се тргна од идејата

дека  треба  да  бидат  формирани  Студентски  парламенти  како  врховни,  легални  и

легитимни претставнички тела  на  студентите  на  високообразовните институции.  Во

нашата држава, на почетокот на имплементацијата на оваа декларација, беа формирани

Студентски  сојузи.  Подоцна,  Студентските  сојузи  се  преименуваа  во  Студентски

парламенти.  Воспоставувањето  на  Студентските  парламенти  е  една  од  основните

претпоставки  за  активно  учество  на  студентите  во  работата  на  високообразовните

институции и нивно третирање како рамноправни партнери заедно со државата, од една

страна, и наставниот кадар, од друга страна. Студентскиот парламент е орган кој има

својство на правно лице, засебно од факултетот и Универзитетот, чија цел е, пред сеѝ,

остварување на правата и заштита на интересите на студентите во високообразовните

институции.

Имено,  Студентскиот  парламент  е  неполитичко,  невладино,  напартиско

самостојно и  автономно здружение во кое  студентите на Универзитетот доброволно

пристапуваат  и  се  организираат,  независно  од  нивната  национална,  верска,  полова

припадност и  нивните политички и верски убедувања,  заради меѓусебна соработка,

остварување на заеднички интереси и заради вршење на дејности и активности, со цел

застапување  на  заедничките  интереси  пред  академските  институции,  органите  на

Република Македонија, јавноста и јавното мислење, како и меѓународните организации

и институции.

Но, за разлика од некои држави од нашето соседство, па и пошироко (Република

Грција, Република Хрватска; Република Словенија; некои кантони од Федерација Босна

и Херцеговина, кадево меѓувреме се работи и на донесување на ист ваков закон кој ќе
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важи на целата територија на Федерацијата; во Холандија – каде се организирани во

вид на синдикати) кои веќе со години наназад имаат донесено закони за студентско

организирање,  во  нашата  држава,  за  жал,  сеуште  не  постои  ваков  правен  акт.

Студентското  организирање  во  Република  Македонија  моменталное  регулирано  со

Закон за високото образование („Службен весник на Република Македонија“, бр. 35 од

14.03.2008  година),  односно  со  чл.  150  од  истиот,  каде  како  едно  од  правата  на

студентот  е  наведено  и  правото  „да  учествува  во  формите  на  организирање  на

студентските  организации  утврдени  со  статутот  на  универзитетот“.  Во  чл.  156  од

истиот закон, кој се однесува на учеството на студентите во управувањето, се вели дека:

„Студентите  учествуваат  во  управувањето  со  високообразовните  установипреку

претставниците кои ги избираат во студенскиот парламент на универзитетот,односно на

самостојната високообразовна установа, студентскиот и нтеруниверзитски парламент,

во органите на високообразовните установи, прекуформите на самоорганизирање или

на  друг  начин  според  условите  утврдени  созакон  и  статутот  на  високообразовната

установа.“

Од погоре наведеното произлегува дека наместо со посебен закон, во Република

Македонија,  студентското  организирање  е  препуштено  на  самите  универзитети

(согласно нивните интерни правни акти - статутите).

Сметам дека во Република Македонија, потребно е донесување на посебен закон

кој  би го регулирал студентското организирање, со целза поефикасно и поефективно

остварување на правата и заштита на интересите на сите студенти на еден формално-

правен начин кој, пак, би требало да овозможи и координирање на студентите од сите

високообразовни институции како и да даде насоки и модули како студентите можат да

ги остварат своите заеднички цели и интереси. Но, исто така, потребно е и студентите

да покажат поголем интерес за своите права и обврски и да знаат како нив легитимно

да ги бараат и бранат. Воедно, на секое здраво, развиено и демократско општество му

се потребни  критички настроени студенти, односно студенти кои нема да се плашат

јавно да ги искажат своите идеи, мислења, сугестии, но и да понудат решенија, како и

да  креираат иницијативи за  дискусии за  најразлични студентски прашања од нивен

интерес.
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2. Области кои треба да се регулираат со идниот Закон за студентско

организирање

Во  овој  контекст,  анализирајќи  ги  постоечките  закони  за  студентско

организирање во дел од соседните држави, би предложил, идниот Закон за студентско

организирање да ги опфати следниве две области:

- Студентски парламенти (системот на  избори;  начинот на  функционирање и

работа; надлежности; функционална поврзаност на Студентките парламенти на

факултетите со оние на универзитетите) и

- Студентски организации (начин на регистрација; поврзаност со институциите

на  високото  образование;  меѓусебните  права  и  обврски  на  студентските

организации со факултетите/универзитетите; начинот на финансирање; начинот

на  функционирање и  работа;  надлежности;  како и  други  прашања кои не  се

регулирани со постојните законски прописи.).

Со ова, не би се оставил простор за монопол на Студентските парламенти да

бидат единствена организација која би требало да се грижи за заштата и остварување

на правата на студентите, туку би се остварила либерализација во оваа сфера, а улогата

за тоа би им припаднала, пред сеѝ, на Студентските организации.

И овде би напоменал дека е потребно и неопходно да се исклучи било каква

можност  за  надворешно  влијание  (партиско,  политичко,  универзитетско  и  сл.)  врз

Студентските парламенти и врз Студентските организации. Само на тој начин би се

овозможило овие институции во целост и без исклучоци да ја вршат својата работа во

насока на заштита на студентите и остварување на нивните права.

Но, сето ова е потешко да се оствари во општество во кое потои непочитување и

кршење на основните човекови права и слободи; постоење на формална, но не и на

фактичка поделеност на трите власти (законодавна, извршна и судска); недоверба на

граѓаните во институциите на системот, а со тоа и постојаното чувство на несигурност

кај  граѓаните;  сраснатоста  на  партијата  со  државата,  односно  (зло)употреба  на

државните институции и апарати за партиски активности и промоции итн. (Јованов И.

2014). Сите овие предизвици мора да бидат надминати, за да се овозможи да имаме

вистинска  слобода,  за  да  имаме  правна  држава  во  кој  слободата  на  човекот  во

општеството ќе биде темелот врз којшто ќе се изградува самата правна држава и за да

постои владеење на правото како облик на слободата на човекот.
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Само  институционално  организирани,  препознаени  како  партнери  и

заинтересирани  за  унапредување  на  студирањето,  студентите  можат  да  допринесат

многу во процесот на  вклучување на  македонските високообразовни институции во

европскиот  високообразовен  простор.  Поради  ова,  одговорност  на  универзитетите,

студентите, па и на самата држава е прашањето за студентското организирање да се

реши,  правовремено  во  согласност  со  потребите  на  сите  засегнати  страни  во  овој

процес а притоа користејќи ги најдобрите практики од европските држави и нивните

универзитети.

3. Студентско организирање и студентски права

Студентското  организирање  поставено  на  начин  како  што  е  моментално  во

нашата  држава  е  несоодветно  и  нефункционално  решение,  па  дури  и  решение  со

сомнителна легитимност, со оглед на фактот дека степенот на излезност на студентите

на изборите за студентски лидер е многу низок. Ова, од своја страна придонесува за

поставување на прашање за легитимноста на самите избори. Од друга страна, покрај

незаинтересираноста да се излезе и да се гласа на изборите за студентски лидер, честа е

појавата на изборите да земат учество и само двајца кандидати. Но, кои се причините за

студентската  незаинтересираност  за  вклучување  во  процесот  на  студентско

организирање? Изгубената доверба во институцијата Студентски парламент? Сомнежот

дека оваа институција може да придонесе за решавање на проблемите на студентите со

кои  тие  секојдневно  се  соочуваат?  Политизацијата  и  партизацијата  на  студентските

парламенти?  Претставата  за  Студентскиот  парламент  како  „продолжена  рака“  на

партиските подмладоци? Или сето ова заедно? Кога го имаме ова, ние не можеме да

зборуваме за независни и автономни студентски парламенти!

Сметам дека најсоодветна заштита на студентските права и интереси може да се

даде  токму  преку  Студентскиот  парламент  и  Студентскиот  правобранител.  Но,

проблемот  со  студентските  парламенти  е  што  тие,  во  наголем  дел,  се  партиски,

политички  и  сервилно  ориентирани  кон  одредени  структури.  Проблемот  со

студентските правобранители, пак, е што тие во реалноста се избираат врз основа на

политички  и  партиски  критериуми  (а  формално  ги  избира  Сенатот  по  предлог  на

Студентскиот парламент) или некаде се и од редот на професорите! На овој  начин,

студентите се оставени буквално на цедило и се целосно обесправени и обесхрабрени

за покренување на било каква акција и иницијатива.
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Човечкото суштество  поседува  одредени  права  со  самиот факт  што  е  човек.

Оттука, слободите и правата извираат од самата природа на човекот, а не од волјата на

државната власт. Затоа, слободите и правата се неотуѓиви и неприкосновени права, кои

државната власт може само да ги штити, но не и да ги ограничува или да ги укинува по

сопствена волја. (Шкариќ, С. и Силјановска-Давкова, Г. 2009). Пренесено на теренот на

студентските  права  ова  би  значело  дека  правата  на  студентите  се  неприкосновени

права,  кои  државата,  олицетворена  во  државната  власт  треба  да  ги  гарантира  и

заштитува (во согласност со постојните правни норми). Студентските парламенти (и

другите  студентски  организации  кои  би  требало  да  се  формираат  согласно  законот

којшто сметам дека треба да се донесе и во нашата држава) би требало да ја зацврстат

улогата на заштитник на правата на студентите!

Колку пати за време на нашето студирање сме се соочиле со професори кои што

кон нас  настапувале од позиција на моќ и  авторитет и се  однесувале недолично за

функцијата што ја извршуваат и за позицијата на која се наоѓаат? Колку пати нашите

права како студенти биле повредени? Колку пати сме се запрашале дали постои некој

механизам  за  заштита  на  нашите  права  и  интереси?  Колку пати  сме  добиле  таква

заштита? (Јованов И. 2013). Ова се често поставувани прашања помеѓу студентите. Но,

каде да  го побараме  вистинскиот одговор на  истите?  Ноторен факт е  дека  доколку

студентите се соочат со вакви или слични проблеми за време на студирањето, тие нема

да побараат заштита за себе и за своите права. Но, ова не смее да биде и да остане така!

Дали  некој  студент  се  има  изјаснето  јавно  за  предностите  и  слабостите  на

ЕКТС?  Дали  неговиот  глас  бил  слушнат?  Дали  некој  студент  јавно  се  изјасни  за

промените во Законот за високото образование? Дали некој студент јавно прозборе за

кршењето  на  автономијата  на  универзитетите,  која  е  гарантирана  со  Уставот  на

Република Македонија во член 46?  Каде е  гласот на студентите?  (Јованов И.  2012).

Дали  имаше  студентска  организација  што  застана  во  одбрана  на  автономијата  на

универзитетите која неколкукратно беше нарушувана со донесувањето на измените на

Законот за високото образование? Дали имаше студентска организација што ги пренесе

гласот и размислувањата на студентите за сите последователни измени на истоименот

закон?

Студентските  парламенти  и  студентските  правобранители  мораат  да  ги

застапуваат и да ги бранат правата и интересите на сите студенти, без разлика на било

каква припадност, бидејќи нив и ги претставуваат. Студентите мораат да сфатат дека
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само доколку сите заедносе обединети ќе бидат позаштитени и посилни во борбата за

остварување на своите права.

Правата  на  студентот  се  предвидени  во  чл.  130  од  Законот  за  високото

образование. Во овој член, пред сеѝ, се пропишани правото на:

- квалитетни студии и образовен процес  како што е предвидено со  студиските

програми,

- слободно искажување на мислење и ставови во текот на наставата и другите

активности на високообразовната установа,

- право на изјаснување за квалитетот (оценување) на наставата и наставниците,

- редовно студирање и статус на редовен студент и право на вонредно студирање

и статус на вонреден студент,

- редовно да напредува, да се образува и да го заврши студирањето под услови

кои важеле при уписот,

- запишување  и  образование  под еднакви  услови  утврдени  со  закон,  статут  и

студиска програма,

- учество во управувањето со високообразовната установа согласно со овој закон

и статутот на високообразовната установа,

- заштита  на  своите  права  и  должности  пред  органите  на  високообразовната

установа и

- заштита на личноста на студентот од злоупотреба и на неговото достоинство.

Студентот, исто така, има право да:

- може да напредува и да ги заврши студиите за пократко време отколку што е

предвидено со студиската програма,

- студира истовремено на повеќе студиски програми од различни специјалности и

да изучува дополнителни курсеви,

- ги  продолжи  студиите  на  друга  високообразовна  установа  ако

високообразовната установа на која е запишан престане со работа,

- ги користи библиотеката и базите на податоци, просторот, опремата (учебните

помагала),  софтверот  и  друга  научна  и  стручна  инфраструктура  на

универзитетот и неговите единици, односно на самостојната високообразовна

установа,

- учествува  во  научно-истражувачката  и  стручната  дејност  при  што  му  се

гарантираат авторски, пронаоѓачки и слични права и награди,
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- избира  и  да  биде  избиран  како  претставник  на  студентите  во  органите  на

високообразовните установи,

- користи  услуги  на  студентскиот  стандард  (сместување,  исхрана,  здравствена

заштита и друго), градски и меѓуградски превоз според условите утврдени со

закон од вршителите на соодветните дејности,

- ги користи универзитетските објекти за спортска и културна дејност,

- преминува  од  една  на  друга  високообразовна  установа,  односно  од  едни  на

други студии и при тоа да ги користи погодностите на кредит системот,

- учествува на работата на студентските организации,

- учествува во формите на организирање на студентските организации утврдени

со статутот на универзитетот,

- ги продолжи студиите што ги прекинал под услови определени со статутот на

високообразовната установа,

- користи распуст не помалку од 60 дена во рамките на една календарска година,

- добива државни или други  стипендии или да  користи финансиски кредит за

издршка за време на школувањето,

- остварува соработка со студентите во земјата и во странство и

- остварува и други права согласно со закон и со статутот на високообразовната

установа.

И колку сите овие права убаво звучат, зар не? Но, што е со нивното остварување

во  реалноста?  Па,  сите  ние  сме  сведоци  колку  од  овие  права  ни  се  прекршени  и

оневозможени од страна на самите институции! Погледнете ги, на пример, првите три

(право на квалитетни студии и образовен процес како што е предвидено со студиските

програми; право на слободно искажување на мислење и ставови во текот на наставата и

другите активности на високообразовната установа; право на изјаснување за квалитетот

(оценување)  на  наставата  и  наставниците).  Дали  и  колку студентите  го искажуваат

своето мислење и став во текот на изведувањето на наставата и другите активности во

високообразовната  институција?  Ретко?  Речиси  никогаш?  Да,  во  право  сте!  Дали  и

колку често се  спроведува внатрешна евалуација  на  факултетите  и универзитетите?

Дали им е овозможено на студентите да се вклучат во самиот процес на евалуација?

Ако одговорот е да, тогаш на кој начин студентите ќе го остварат ова право?

Студентот,  исто  така,  има  право  на  учество  во  управувањето  со

високообразовната установа согласно со овој  закон и статутот на високообразовната

9



установа. Кој е моделот со кој се обезбедува учество на студентот во управувањето со

високообразовната установа? Како се изведува тоа управување? И во случај нешто од

ова да се спроведува во пракса, на кој начин се избира студентот што ќе учествува во

тој процес?

Студентот има право на заштита на своите права и должности пред органите на

високообразовната установа. Но, што во случај кога студентскиот правобранител доаѓа

од редот на професорите? Но, што во случај кога студентот има проблем со личност

која е на висока позиција во органите на управата?

Студентот  има  право  да  избира  и  да  биде  избиран  како  претставник  на

студентите  во  органите  на  високообразовните  установи.  Повторно  се  поставува

прашањето за тоа на кој  начин студентот ќе биде избиран и ќе избира претставник

(претставници) во органите на високообразовните установи? Кои критериуми треба да

ги  исполнува  избраниот  студент?  Чии  интереси  ќе  застапува  во  органите  на

високообразовната установа?

Понатаму,  студентот  има  право  да  учествува  на  работата  на  студентските

организации,  како  и  да  учествува  во  формите  на  организирање  на  студентските

организации утврдени со статутот на универзитетот. Од ова произлегува дека наместо

со  посебен  закон,  во  нашата  држава,  студентското  организирање  е  препуштено  на

самите  универзитети  (согласно  нивните  статути).  Сметам  дека  во  Република

Македонија потребно е донесување на посебен закон кој би го регулирал студентското

организирање, со цел поефикасно и поефективно остварување на правата и заштита на

интересите  на  студентите  на еден формално-регулиран начин со  што студентите би

можеле подобро да ги остварат своите заеднички цели и интереси.

4. Степенот на социјална инклузија на студентите во процесите на

одлучување

Учеството  на  студентите  во  процесите  на  одлучување  во  високообразовните

институции е сведено на чиста формалност. Во Законот за високото образование како

lex generalis кој се однесува на оваа материја се пропишани и следниве права: правото

на изјаснување за  квалитетот (оценување)  на  наставата  и  наставниците;  правото на

учество  во  управувањето  со  високообразовната  установа  согласно  со  овој  закон  и

статутот на високообразовната установа и правото да избира и да биде избиран како

претставник на студентите во органите на високообразовните установи.

10



Но,  и  покрај  декларативните  заложби  за  овие  студентски  права  кои  ги

пропишува  Законот  за  виското  образование,  лично  сметам  дека  во  пракса  истите

недоволно се почитуваат и недоследно се оставаруваат.

Ако ги  земеме  за  пример  последните  измени  на  веќе  споменатиот  закон,  ќе

забележиме дека ниту студентите,  ниту нивните претставници (олицетворени преку

Студентските парламенти) не беа консултирани за новите измени. Надлежните немаа

доволно  доблест  да  ги  повикаат  сите  заинтересирани  страни  во  овој  процес  и  да

свикаат  широка  научна  дебата  на  која  аргументирано  би  се  дискутирало  за  за

планираните  реформи  во  областа  на  високото  образование.  А  нели,  измените  беа

поттикнати  поради  лошиот  квалитет  на  македонското  високо  образование?  Барем

декларативно беше речено дека тоа е причината.

За  студентите  веројатно  една  од  најспорните  одредби  е  членот  11 со  кој  се

воведува надворешно оценување за студентите, со тоа што наставните предмети кои ќе

подлежат  на  надворешно  оценување  ги  определува  Одборот  за  акредитација  и

евалуација  на  високото  образование.  Проблематично  за  студентите  е  што  крајната

оценка за наставниот предмет би била позитивна доколку студентот добил позитивна

оценка од внатрешниот (професорот) и од надворешниот оценувач (лица избрани од

Одборот  кои  никогаш  претходно  не  го  запознале  студентот).  Според  Болоњската

декларација, оценката не ја сочинуваат само резултатот од крајниот испит, туку и низа

активности на студентот по самиот предмет, за кои оценка единствено може да даде

предметниот  професор. (Мирчевска М.,  Тодоровска К.  и  Божовиќ С.  2011).

Личносметам дека состојбата во високото образование не би се решила единствено со

воведувањето на државен испит кој се планира да биде показател за знаењето кое го

стекнуваат  студентите  во  високообразовните  институции,  затоа  што  постојат

посуштински прашања за кои треба да се разговара и да се увиде потребата од нивно

надминување.  Такви  се,  на  пример,  подобрување  на  условите  за  студирање,

подобрување  на  студентскиот  стандард,  вложување  во  научните  истражувања,

вложување во наставно-научниот кадар кој работи во високообразовните институции,

ревизија и подобрување на моменталните наставни програми и слично. Согласно ова,

произлегува  и  потреба  од  сеопфатна  систематска  анализа  на  состојбите  во

образованието (во случајов конкретно во високото образование, што, пак, не значи дека

и во основото и средното образование не се потребни вакви анализи!), а со преземање

на соодветни мерки за решавање на евидентираните проблеми и недостатоци, би се
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решила  сегашната  ситуација  на  долг  рок.  Само  на  овој  начин  би  се  подобрил

квалитетот во образованието!

Во спротивно,  со преземање на избрзани мерки и активности,  без претходно

истражување и анализа на моменталната состојаба, само ќе се навлекува револтот на

студентите и на професорите. Односно, ќе ја имаме моменталната ситуација - колку

институциите  се  поглуви  за  барањата  на  студентите,  студентите  ќе  стануваат  сеѝ

погласни и  помногубројни.  А историјата  и  животното искуство на  секој  од нас  му

помогнале да сфати дека проблемите не се решаваат со премолчување и игнорирање!

Затоа, колку помалку по институциите се консултирани студентите и наставниот кадар

за работите кои директно на нив се однесуваат, толку повеќе ќе расте нивниот број по

улиците.

Обединувањето на студентите од повеќе градови во Република Македонија за

време на неколуте студентски протести покажа дека  Џон Стујарт Мил бил во право

кога  запишал  дека:  „Заедницата  може  да  постои  само  врз  основа  на  заемна

согласност еднакво да се почитуваат интересите на сите луѓе. Само кога ќе се дојде

до сознанието дека туѓите интереси се и наши интереси ќе се создаде чувство на

единство.“. Сите ние во изминатиот период видовме дека македонските студенти знаат

да изградат чувство на единство, да се солидаризираат и да се обединат без разлика на

нивните  политички  убедувања,  без  разлика  на  нивната  национална  или  верска

припадност!

Слободата отсекогаш во суштина се состоела од правото да го избереш она што

сакаш да го избереш бидејќи така си одлучил да избереш, неприсилен, немалтретиран,

непроголтан од масивен бирократски систем; како и од правото да пружиш отпор, да

бидеш  непопуларен,  да  застанеш  зад  своите  уверувања  само  затоа  што  се  твои

уверувања. Така изгледа вистинската слобода и без неа не може да има ниту слобода од

било каков вид, ниту, пак, илузија на слобода. (Berlin I. 2003).

Сметам дека е потребно институциите на системот да смогнат сили, да ја тргнат

својата  суета  и  гордост  на  страна  и  да  направат  напори  да  организираат  широка

дискусија на оваа тема (а не како што тоа беше направено изминатиов период), притоа

вклучувајќи ги сите засеганти страни во процесот. Само на тој начин ќе се овозможи

транспарентно, непристрасно и реално согледување на состојбите во образованието и

верувам дека ќе се увиде бесполезноста од воведување на вакви избрзани решенија,

како што е државниот испит, од проста причина што тој нема да помогне за решавање
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на проблемите во високото образование, ниту, пак, ќе го подобри квалитетот на знаење

кое студентите треба да го поседуваат!

Заклучок

Учеството на студентите е една од основите на Болоњскиот процес, кој беше

креиран  за  да  води  кон  реформирање  на  системот  на  високото  образование.

Студентското организирање поставено  на  начин како што е  моментално  во  нашата

држава е несоодветно и нефункционално решение, па дури и решение со сомнителна

легитимност со оглед на фактот дека степенот на излезност на студентите на изборите

за студентски лидер е многу низок.

Увидовме дека причините за студентската незаинтересираност за вклучување во

процесот на студентско организирање се  различни и многубројни,  а  дел од нив се:

изгубената  доверба  во  институцијата  Студентски  парламент,  сомнежот  дека  оваа

институција  може  да  придонесе  за  решавање  на  проблемите  на  студентите  со  кои

студентите секојдневно се соочуваат, политизацијата и партизацијата на студентските

парламенти,  претставата  за  Студентскиот  парламент  како  „продолжена  рака“  на

партиските подмладоци и сл.

Констатиравме  дека  најсоодветна  заштита  на  студентските  права  и  интереси

може да се даде преку Студентскиот парламент и Студентскиот правобранител. Но, во

нашата држава проблемот со студентските парламенти е што тие, во наголем дел, се

партиски, политички и сервилно ориентирани кон одредени структури. Ист е случајот и

со Студентскиот правобранител. Па, на овој начин, студентите се оставени буквално на

цедило и се целосно обесправени и обесхрабрени за покренување на било каква акција

и  иницијатива.  Овде  би  истакнал  дека  студентските  парламенти  и  студентските

правобранители мораат да ги застапуваат и да ги бранат правата и интересите на сите

студенти, без разлика на било каква припадност, бидејќи нив и ги претставуваат!

Лично сметам дека во Република Македонија, е дојдено време за донесување на

Закон  за студентското  организирање,  сеѝ  со  целза  поефикасно  и  поефективно

остварување на правата и заштита на интересите на сите студенти на еден формално-

правно  регулиран начин  кој,  пак, би  требало  да  овозможи  и  координирање  на

студентите  од  сите  високообразовни  институции и  да  даде насоки и  модули како

студентите можат да ги остварат своите заеднички цели и интереси.

Но, исто така,  потребно  е и  студентите да покажат поголем интерес за своите

права и обврски и да знаат како нив легитимно да ги бараат и бранат. Воедно, на секое
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здраво,  развиено  и  демократско  општество  потребни  му  се критички  настроени

студенти, односно студенти кои нема да се плашат јавно да ги искажат своите идеи,

мислења, сугестии,  но  и  да  понудат решенија,  како и  да  креираат иницијативи  за

дискусии за  најразлични студентски прашања.
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