
 

 

Опис на факултетот 

Историски развој 

Факултетот за уметности, како дел од Универзитетот во Тетово, е основан на 17 декември 

1994 година како иницијатива на албанските интелектуалци, невладини организации и 

разни аполитички здруженија како и сите ентузијасти од високото образование во земјата 

и пошироко.                                                                               .  

Во 2004 година од страна на Владата на Република Македонија, со посебен закон, 

Универзитетот во Тетово се здоби со статус на високообразовна институција во Република 

Македонија со седиште во Тетово. Во рамките на основањето на Универзитетот во Тетово 

во 1994 година  беа основани и: 

➢ Факултетот за фигуративна уметност, со четири уметнички насоки: Сликарство; 

Скулптура; графика; Графички дизајн; 

➢ Факултет за музичка уметност: Теорија на музика и педагогија; Соло пеење; 

Пијано; Гудачки инструменти. 

➢ Факултетот за драмски уметности, со насоката  Актерство е основана во 1995 

година. 

Со легализирањето на Универзитетот во Тетово,  во 2004 година  се формира Факултетот 

за хуманистички науки и уметности. Во рамките на Факултет за хуманистички науки 

и уметност функционираа следните студиски програми: Фигуративната уметност и 

Музичката уметност. 

Во 2007 година, со новата акредитација на факултетот заснован на Болоњската повелба, се 

формира Факултетот за уметности како академска единица во рамките на УТ (Табела 1.) 

 

Табела 1. Студиските програми во рамките на Факултетот за уметности 

  Табела 1. Студиските програми во рамките на 

Факултетот за уметности 

Студиска програма Година на основање 



 

 

1 Фигуративна 

уметност 

1994 

2 Музичка уметност 1994 

3 Драмска уметност 1994 

 

Мисија 

Основната мисија на Факултетот за уметности е создавањето на стручен и образовен кадар  

кои ќе оставаат долгорочни траги во областа на уметноста. Факултетот за уметности 

останува во својата визија да се развие во современ академски центар, насочувајќи ја 

својата активност  како институција со отворена и ефективна комуникација  во земјата и 

на меѓународно ниво. 

 

Структура и наставно- научен процес  
 

Табела 2. Структура на наставен-научен кадар во академска  2013/14, 2014/15 и 2015/16 година 

Наставници 

Редовен  2013/14 2014/15 2015/16 На 

договор 

2013/14 2014/15 2015/16 

Редовен  4 4 4 Редовен  11 6 9 

Вонреден  13 11 14 Вонреден  8 3 6 

Доцент  12 13 11 Доцент  1 1 1 

Вкупно 29 28 29 Вкупно 20 10 16 

 

Табела 3. Структура на соработници во академксата 2013/14, 2014/15 и 2015/16 година 

Соработници 

Редовен 2013/14 2014/15 2015/16 На 

договор 

2013/14 2014/15 2015/16 

Асистент 3 5 3 Асистент 3 9 9 

Помлад 

асистент 

// // // Помлад 

асистент 

13 // 14 

Вкупно 3 5 3 Вкупно 16 9 23 

 

 



 

 

Наставниот процес во Факултетот за уметности во академската 2013/14 година се 

спроведува од 29  професори и 3 соработници во редовен работен однос, кои поминале 

низ изборните и реизборните процеси во согласност со  Законот за високо образование на 

Република Македонија и Статутот на Државниот универзитет во Тетово. Со цел успешно 

реализирање на наставниот процес, во ова академска година, Факултетот за уметности 

ангажираше и дополнителни  20  професори и 16 соработници со договор на дело.(Табела 

2 и 3). 

Во академската 2014/15 година наставниот процес се спроведува од 28  професори и 5 

соработници во редовен работен однос, кои исто така поминале низ изборните и 

реизборните процеси во согласност со  Законот за високо образование на Република 

Македонија и Статутот на Државниот универзитет во Тетово. Со цел успешно 

реализирање на наставниот процес, во ова академска година, Факултетот за уметности 

ангажираше и дополнителни  10  професори и 9 соработници со договор на дело. Додека 

во академската 2015/16 година наставниот процес се рализира од 29 професори и 3 

наставници, додека со договор на дело се ангажирани и дополнителни 16 професори и 23 

соработници.  

Анкетирање на студенти 

Информирање на студентите за текот на студиите 

На прашањето „Колку сте добро информирани за правилата на студирање?“, студентите 

беа во можност да изберат една од четирите алтернативи кои се движат од „Воопшто не 

сум информиран/а“ до „Многу информиран/а“. Студентите на Факултетот за уметности 

велат дека во просек се информирани за правилата на студии (М = 2,60). Студентите на 

сите три студиски програми го делат истото мислење (табела 4 и 5). 

 

Табела 4. Вкупниот просек на информирање.                                                          . 

 за правилата на студирање 

Број на студенти 112 

Без одговор 4 

Просек 2,60 

Минимум 1 

Максимум 4 



 

 

 

Табела 5. Просек во однос на информирањето на                                             . 

студентите за правилата на студирање по студиски програми 

Студиска програма Просек Б 

Драмска уметност 2.60 20 

Музичка уметност 2.50 34 

Фугуративна уметност 2.66 58 

 

Како најчест извор за информирање во однос на правилата за студирање студентите 

изјавуваат дека им служи таблата (26%). Околу 20% од студентите изјавуваат дека се 

информираат од референтите, 18% од страна на професорие додека маилот се користи 

најмалку како извор на информирање. (графикон 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

  Табела    веб-страница   маил        референти  професори  с. мрежи        друго 

   Графикон 2.1.  

За информирање во однос на специфичните активности поврзани за студиите, студентите 

во студиските програми користат различни извори  на информирање. Студентите од 

студиската програма по Музичка уметност за сите активности како најчест извор на 

информирање ја користат таблата. Студентите од студиската програма по Фигуративна 

уметност информациите  за различни активности како проекти, конференции и сл.  ги 

добиваат од професорите додека студентите од студиската програма по Драмска уметност, 

за истото прашање изјавуваат дека користат друг извор за информирање без да го 
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потенцираат истиот. За распоредот за прадавањата, испитите и известувања за студиите ги 

добиваат од табла. (табела 6).  

Табела 6. Најчести извори за информирање на студентите за различни активности кои се однесуваат 

на студиите, по студиски програми  

Студиска програма Распоред за 

предавањата, 

испитите 

Известувања за 

студиите 

Разни активности 

(проекти, 

конференции, и др.) 

Фигуративна 

уметност 

1 1 1 

Музичка уметност 1 1 1 

Драмска уметност 1 1 1 

 

ЗАКЛУЧОК 

Како најзначајна определба на Факултетот за уметности останува понудата на високо 

стручно образование и креативна дејност во областа на уметноста и културата односно 

стручното подготвување на идните генерации  да бидат докажани носителни на 

аткивностите во сите уметнички области, како што се: ликовната уметност, музиката и 

сцената. Главниот стремеж и натаму ќе остане обезбедувањето на високо ниво на квалитет 

на наставата, вреднување на знаењата на студентите како и подобрување на условите во 

рамките на постојните капаците за да се нуди ефективно образование.  

 

 


