
Обраќање на деканот  
 по повод првиот академски час во учебната 2021/2022 

 

Почитуван ректоре на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, почитуван премиере, 

почитувана министерке за образование и наука, почитувани членови на деканатската 

управа и секако драги студенти, 

Денес имам чест, а уште повеќе задоволство, во својство на декан на Природно-

математичкиот факултет да ѝ посакам добредојде на новата генерација студенти кои 

своето натамошно образование одлучија да го продолжат на овој факултет.  

Денес, факултетот ги отвора вратите за Вас, претставниците на академската генерација 

2021/2022. Во моментот кога го пречекоривте прагот и минавте низ овие врати, за Вас 

започна едно ново и важно поглавје од вашите животи – четиригодишно патување на 

кариерен развој низ кој ќе учите, ќе се надградувате и ќе растете во секој поглед, станувајќи 

дел од академската заедница. На тој пат ќе се сретнете со работи кои ќе Ве воодушеват, со 

ситуации и луѓе кои ќе Ве мотивираат, но исто така и со предизвици кои ќе треба да бидат 

совладани. Бидете фокусирани, посветени, верувајте во себе и немојте да се откажувате, а 

ние ќе бидеме со Вас за да помогнеме и во секој поглед да Ве подржиме на патот што го 

избравте. 

Имам длабока наклоност кон сите Вас, драги суденти, кои во ова време на инстант- 

живеење, време кое наметна истоштувачка потреба да се видат резултатите од нечие 

работење  веднаш и јасно, време кое неоправдано високо ја вреднува непосредната 

употребливост на вашето знаење и умеење -  одлучивте да студирате базични науки.  А да 

се проучуваат принципите и законитостите на кои почива природата, видлива и невидлива, 

е предизвик и фасцинација истовремено.  Тоа е развоен пат кој  бара трпение, 

непретенциозност и посветеност. Тоа се професии и делувања чии постигнувања може 

долго да останат невидливи за општеството, сѐ додека со некој нов увид во редот на кој е 

изграден светот не блеснат во полниот свој сјај.  Затоа ве охрабрувам драги мои идни 

колеги, покрај љубопитството, кое бездруго го имате штом сте денес овде меѓу нас,  да се 

наоружите со трпение и спокој чекајќи ја професионалната сатисфакција, која кога ќе дојде 

е огромна и суштествена.  

 

Натаму, во ова време на исчезнување на границите на светот и иселување на младите 

надвор од својата татковина, ме прави среќен вашата одлука да останете тука. Потребни 

сте ни,  сите вие – млади, амбициозни, надежни, желни за наука луѓе - бидејки само земја 

со такви луѓе е земја со просперитетна иднина.  

 



Вашето отпочнување на академската кариера, се совпаѓа со  три-четврт  вековното 

постоење на овој факултет. 75 години тој образува кадри од областа на математиката и 

природните науки. Неговото опстојување во континуитет ни дава за право да сметаме и на 

неговиот квалитет, а уште повеќе ако се земе в предвид  дека од овој факултет до денес 

излегле 12.465 допломци, 931 магистер и 498 доктори на науки, а од редот на своите 

професори дал двајца ректори на универзитетот, шестмина академици на МАНУ и 2 

министри во владите на оваа држава. Се разбира кон ова би можеле да ги додадеме и 

податоците за богатата научна активност на генерации професори и истражувачи кои 

работеле и твореле на Природно-математичкот факултет.  

Три години по неговото формирање, во 1949 година,  Природно-математичкиот факултет 

станува интегрален дел на штотуку формираниот универзитет„ Свети Кирил и Методиј“ – 

Скопје. И денес е рамноправна членка на широкото семејство на факултети на овој 

универзитет и може да се пофали со директна и конкретна соработка со останатите негови 

членки. Впрочем,  отварањето на првиот академски час во присуство на ректорот на 

универзитетот е чест и доказ за таа непосредна соработка и взаемна поддршка. Ви 

благодарам ректоре! 

 

Почитувана министерке за образование, почитуван премиере Ви благодарам што  со 

Вашето присуство, му давате дополнителна свеченост на првиот универзитетски ден. Од 

моето стапување на функцијата декан имаме непосредна соработка и размена на идеи по 

разни прашања. И натаму ќе се залагам за продлабочување на соработката, бидејќи 

сериозните проекти и инвестирања во иднината на ПМФ како дел од Универзитетот Св. 

Кирил и Методиј - се невозможни без  таквата соработка.   

 

На крај, драги студенти - ви посакувам среќна и успешна нова академска година! 

 

01.10.2021, 

Скопје 


