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 Вoвед

 Секој човек се раѓа со одредени човекови права – тие се 
универзални и им припаѓаат на сите. Повелбата на Организацијата 
на обединетите нации од 1945 година наведува дека една од 
целите  на Организацијата на обединетите нации е промовирање 
и охрабрување на почитувањето на човековите права и основните 
слободи за сите без оглед на расата, полот, јазикот или религијата. 
Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права 
ги гарантира следниве права: правото на работа, правото на 
правични и поволни услови за работа, правото на синдикално 
организирање, правото на социјално осигурување, правото на 
заштита на мајките, децата и семејството, правото на соодветен 
животен стандард, правото на здравје, правото на образование, 
правото на учествување во културниот живот и правото на 
уживање во научниот напредок.
Според член 26 од Универзалната декларација за  човековите 
права, секој има право на образование. Образованието треба да 
биде бесплатно, барем во основните и нижите школи. Основното 
образование е задолжително. Техничкото и стручното образование 
треба да бидат достапни на сите подеднакво врз основа на 
нивната способност, а пристапот кон високото образование 
ќе биде достапен за сите врз основа на заслужените оценки. 
Образованието како основно човеково право мора да се обезбеди 
без дискриминација по која било основа. Затоа, важно e Република 
Северна Македонија со сите нивоа на власт, да ја препознае 
дискриминацијата во образованието и да се бори против неа. 
Три децении по осамостојувањето, многу млади – студенти во 
РСМ сè уште се соочуваат со дискриминаторски практики во 
образованието, како и со недостаток на инклузивно и квалитетно 
образование.
Дискриминацијата во високообразовните установи е феномен за 
кој  недостасуваат информации, во смисла на нејзината присутност, 
што доведува до „втемелување“ на дискриминацијата. Во 
истражувањето од 2013 година1,  спроведено од МОФ и Коалицијата 
„Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“, 
се укажува дека студентите многу често се среќаваат со
1 Бошкова, Н. и Трајановски, Ж. Анализа на документи и на политики на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје  за степенот на вклученост на принципот на еднакви можности и на недискриминација, 2013. Достапно на: 
https://bit.ly/3bXnRMd
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дискриминација во високото образование, односно 36,9 % од нив 
слушнале дека некој е дискриминиран врз основа на сексуалната  
ориентација, 34,4% врз основа на етничката припадност и 
јазик. Понатаму, 51,5% од студентите испитаници забележале 
дискриминација при стекнувањето титула професор/асистент врз 
основа на политичката позадина, 53,8% од испитаниците барем 
еднаш сведочеле на дискриминација со политичка заднина при 
добивање студентско легло. Во истражувањето од 2016 годинa, 
спроведено од страна на МОФ1, може да се забележи дека има 
само две конкретни претставки за дискриминација во високото 
образование, една поднесена од страна на професор поради 
дискриминација врз основа на возраста, а втората претставка е 
поднесена од граѓански организации поради дискриминаторски 
содржини во учебник. Сепак, според податоците од ова 
истражување, само 9,4 % од студентите би пријавиле кај 
надлежните тела, 4,6 % на студентскиот правобранител, 1,4 % на 
народниот правобранител, 2,3 % во полиција.
Според спроведеното истражување од 2019 на Фондацијата 
Фридрих Еберт, ставот на младите е дека сексуалната ориентација 
и јазикот кој го зборуваат најретко е причина за дискриминација, 
додека политичките убедувања и етничкото потекло се најчеста 
причина за дискриминација2. 

Специфичен извор на дискриминација во образованието е 
постоењето на учебници со вознемирувачка и дискриминаторска 
содржина по различни основи преку кои се одржуваат негативните 
стереотипи и предрасуди за одделните групи. Досега се преземени 
различни правни дејствија преку претставки до Комисијата за 
заштита од дискриминација, до Народниот правобранител и суд 
со цел отстранување на спорната содржина од учебниците3.  Во 
суштина, ова го доведува во прашање правото на образование на 
студентите. Образовните политики и практики во РСМ сè уште се 
склони кон етнонационални поделби, наспроти унапредувањето 

1 Живковиќ, А. И Филипова, А. Потребата од менување правни акти во насока на воведување тело за заштита 
од дискриминација на Универзитетот „Кирил и Методиј“, 2016 – Скопје. Достапно на https://issuu.com/aleksandrazivkovic/
docs/mof_zastita_od_diskriminacija_ukim
2 Латковиќ, Топузовска, М. и соработниците. Студија за млади во Северна Македонија, 2018/2019, 2018. 
Достапна на https://library.fes.de/pdf-files/bueros/skopje/15292.pdf
3 Коалицијата Маргини во периодот 2011-2018 поднесе повеќе претставки до Комисијата за заштита од 
дискриминација и Народниот правобранител во врска со дискриминаторски и вознемирувачки содржини кон ЛГБТ 
лицата, лицата кои употребуваат дроги  и лицата кои живеат со ХИВ, во учебниците: „Социјална патологија“ од 
авторите Зоран Сулејманов и Нелко Стојановски; „Психологија на детството и адолесценцијата – развојна психологија 
I“; „Психологија на возрасните и стареењето – развојна психологија II“ и „Психологија на родот: родовиот идентитет и 
родовите улоги“ на авторката Олга Мурџева-Шкариќ.
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на меѓусебното разбирање, толеранцијата и почит на 
разновидноста. Она што недостасува е механизам што ќе обезбеди 
системска ревизија на учебниците и ќе се превенира спорна 
содржина да биде дел од наставните програми во сите нивоа на 
образование. 

Имајќи го предвид горенаведеното, анализата има за цел да утврди 
до која мера е присутна дискриминацијата во високообразовните 
установи во Северна високообразовните установи во Северна 
Македонија, да ја увиди перцепцијата на студентите за степенот 
на присуство на дискриминацијата, да ги лоцира субјектите што 
најчесто вршат дискриминација, како и да дадат специфични 
препораки до надлежните – универзитетите и факултетите – како 
да постапат во овие случаи, со цел да се превенира или да се 
намали овој негативен феномен.

Финално, анализата која е пред нас, дава осврт на постојните 
механизми за заштита од дискриминација на национално ниво, и 
на механизмите за заштита на правата на студентите во рамките 
на универзитетите. 

Со оглед на тоа што за првпат се прави анализа на политиките на 
четирите државни универзитети од аспект на недискриминација, 
но и на перцепцијата на студентите кои студираат на четирите 
државни универзитети, сметаме дека е корисно да се направи 
компаративна анализа на добиените резултати од ова  
истражување.
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 Методологија на истражување

 Истражувањето „Вовед во студентска дискриминација“ 
се обиде да го актуализира прашањето за дискриминацијата во 
високото образование, но и да придонесе за намалување на оваа 
негативна појава во академската заедница. Истражувањето на 
МОФ се спроведува во рамки на проектот „Студентска перцепција 
за дискриминација“, поддржан од Фондација Отворено општество 
– Македонија.
Ова истражување се базира врз комбинација од квантитативни и 
квалитативни истражувачки постапки, со анализа на примарни, но 
и на секундарни податоци. Поконкретно, употребени се следните 
истражувачки техники за собирање на податоците: 
 - Преглед на литература; 
 - Барања за пристап до информации од јавен карактер;
 - Длабински интервјуа;
 - Онлајн анкета на пригоден, национален примерок, со 
однапред подготвен прашалник за целите на ова истражување.

Анкетниот прашалник беше составен од следните тематски 
целини:  демографски податоци, академска и факултетска средина, 
перцепција за дискриминација.

За потребите на анкетното истражување е дизајниран пригоден 
примерок, односно примерок во кој се вклучуваат луѓе кои се 
лесно достапни. Користени се официјални податоци за бројот 
на студенти на четирите државни универзитети во Република 
Северна Македонија. Според податоците на Државниот завод за 
статистика1,  добиени врз основа на пристигнатите извештаи, во 
Република Северна Македонија, во академската 2020/2021 година 
се запишани вкупно 50.881 студент. Бројот на запишани студентки 
изнесува 29.482 или 57,9 %. Најголем број студенти (83,8 %, односно 
42.383 студенти) се запишани на државните високообразовни 
установи, што претставува и наша таргет група. На УКИМ се 
запишани повеќе од 50 % од сите евидентирани студенти, односно 
22.489, на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола – 3.485, 
на Универзитетот во Тетово – 7.631 и на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – 6.951 студент. 
1 https://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=29
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Дизајнот на примерокот во ова истражување е изведен соодветно 
на предметот на истражување и расположливоста на податоците 
за селектирање на примерокот. Предметната популација во ова 
истражување се студенти кои се запишани на четирите државни 
универзитети во Република Северна Македонија.

Истражувањето беше спроведено на примерок од 790 испитаници. 
Единица примерок е студент на државните универзитети во 
Република Северна Македонија, без оглед дали има статус на 
редовен или вонреден студент и без оглед на тоа на кој циклус на 
студии е запишан. Истражувањето е спроведено во временскиот 
период од 1 јуни до 30 јуни 2021 година. За оваа цел беше креирана 
двојазична верзија (на македонски и албански) на прашалникот. 
Просечното времетраење за пополнување на една анкета 
изнесуваше 25 минути.
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 Правна рамка

 Правната дефиниција на поимот дискриминација се 
однесува на секое разликување, исклучување, ограничување или 
давање првенство што се заснова на дискриминаторска основа 
(лична карактеристика), со сторување или несторување, што имаат 
за цел или резултат спречување, ограничување, признавање, 
уживање или остварување на правата и слободите на одредено 
лице или група на еднаква основа со други.1 Дискриминацијата 
може да биде намерна или ненамерна, може да биде резултат на 
индивидуално постапување или на одредена државна политика, 
а може да биде дури и дел од законодавната рамка. Меѓутоа, 
каква и да биде дискриминацијата, таа секогаш во себе вклучува 
различно, или конкретно кажано, понеповолно постапување 
спрема определено лице кое е припадник на група само поради 
определена карактеристика што ја има тоа лице и ја дели со самата 
група, за разлика од другите членови на општеството. 

Правото на еднаквост и слобода од дискриминација е едно од 
основните човекови права и затоа забраната за дискриминација 
е дефинирана во бројни меѓународни документи за заштита на 
човековите права и е инкорпорирана во внатрешните системи на 
голем број држави како темелна вредност на уставниот поредок. 
Дискриминацијата е една од најсериозните форми на кршење на 
човековите права и е неповолна како за поединците така и за 
општеството во целина. 

Уставот забранува дискриминација врз основа на пол, раса, боја 
на кожа, национално и социјално потекло, политичко и верско 
уверување; имотна и општествена положба.2 Граѓаните пред 
Уставот и законите се еднакви, а се гарантира еднаквост во 
остварувањето на правата од работен однос и правото на пристап 
до образование.

Законот за спречување и заштита од дискриминација забранува 
директна и индиректна дискриминација врз основа на раса, боја, 
националност, социјално или етничко потекло, припадност кон 
1 Службен весник на РСМ, бр. 258/2000. Закон за спречување и заштита од дискриминација, член 6.
2 Устав на Република Северна Македонија, член 9, достапен на https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20US-
TAV/UstavSRSM.pdf
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малцинска нација или малцинска национална  заедница, јазик, 
религија или верување, политичко или друго мислење, пол, 
промена на полот, родов идентитет, сексуална ориентација и/
или интерсексуални карактеристики, здравствена состојба, 
попреченост, возраст, имотна состојба, брачен или семеен статус, 
припадност кон група или претпоставка за припадност кон група, 
политичка партија или друга организација, како и други лични 
карактеристики.1

Законот за еднакви можности на жените и мажите забранува 
дискриминација, вознемирување и сексуално вознемирување 
врз основа на пол во јавниот и приватниот сектор во областите 
на вработувањето и трудот, образованието, науката и спортот, 
социјалната сигурност, вклучувајќи го и подрачјето на социјалната 
заштита, пензиското и инвалидското осигурување, здравственото 
осигурување и здравствената заштита, правосудството и управата, 
домувањето, јавното информирање и медиумите, информатичко-
комуникациските технологии, одбраната и безбедноста, 
членувањето и дејствувањето во синдикални организации, 
политички партии, здруженија и фондации, други организации 
засновани на членство, културата и други области определени 
со овој или друг закон.2 Мерките во областа на образованието 
и стручното усовршување спаѓаат во основните мерки за 
обезбедување еднакви можности на жените и мажите.
Исклучок од забраната за  дискриминација е предвиден за мерките и 
дејствата (т.н. афирмативни мерки) што се преземаат со единствена 
цел да се отстрани нееднаквото уживање на човековите права и 
слободи сè додека не се постигне фактичка еднаквост на лице или 
група, ако разликувањето е оправдано и објективно, а средствата за 
постигнување на таа цел се пропорционални, односно соодветни 
и неопходни. Овие мерки и дејствија се временски ограничени и се 
применуваат сè до постигнување на фактичка еднаквост на лица 
или група при уживање на нивните права. Пример за афирмативна 
мерка во високото образование се посебните квоти за стипендии 
за лица од маргинализираните етнички заедници.3

1 Службен весник на РСМ, бр. 258 од 30.10.2020, година. Закон за спречување и заштита од дискриминација, 
достапен на https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/27,5-Zakon%20za%20zastita%20od%20diskriminacija.pdf
2 Службен весник на РСМ, бр. 6/2012,  166/2014. Закон за еднакви можности на мажите и жените, достапен на 
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2017/precisten%20tekst%202015%20na%20ZEM_nov.pdf
3 Исто
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Законот за спречување и заштита од дискриминација пропишува 
список на карактеристики или одлики кои не смеат да бидат 
основа за разлика кога станува збор за еднаков пристап до  
правата, положбата во општеството и можностите за напредување 
во различни области од животот. Личните карактеристики, како 
основа за дискриминација, можат да бидат вродени или стекнати. 
Од аспект на вродени, на пример, тоа се боја на кожа или пол. 
Стекнати особини се оние што ги прифаќаме или стекнуваме во 
текот на животот, но кои можеме да ги промениме, како што се 
политички убедувања, имотна состојба, брачен статус и слично. Без 
разлика дали се вродени или стекнати, личните карактеристики 
не смеат да бидат основа за нееднаков третман. На пример, фактот 
дека сме од различен пол не може да создаде никаква оправдана 
основа за разликување на висината на платата за истата работа 
што ја извршуваме или за оценката што ја добиваме по даден 
предмет. Од друга страна, пак, во Стратегијата за образованието 
на Република Северна Македонија за 2018-2025 година и нејзиниот 
Акциски план, евидентно е отсуството на мерки и активности во 
делот на превенција за заштита од дискриминација во високото 
образование.1

Иако, според Уставот на Република Северна Македонија, 
универзитетите уживаат автономија во своето дејствување, 
сепак заштитата од дискриминација и принципот на еднакви 
можности се подеднакво обврзувачки и за нив, исто како и за 
останатите јавни и приватни установи, институции и поединци. 
Забраната за дискриминација и заштитата од дискриминација, 
како и принципот на еднакви можности се инкорпорирани во 
документите што го регулираат високото образование. Така, 
според член 3 од Законот за високо образование, едно од 
основните начела на високото образование е почитување на 
човековите права и слободи и гарантирање на принципот на 
еднаквост и заштита од дискриминација.2 Универзитетот, односно 
самостојната висока стручна школа ја утврдува постапката за 
селекција на кандидатите за запишување на начин кој гарантира 
рамноправност на сите кандидати без оглед на раса, боја на кожа, 
пол, род, јазик, вера, политичко или друго уверување, етничко,

1 Стратегија за образованието на Република Македонија за 2018-2025 година и Акциски план, достапно на 
https://mon.gov.mk/page/?id=2048
2 Службен весник на РМ, бр. 82 од 8.5.2018 година. Закон за високо образование,  достапен на https://mon.gov.
mk/stored/document/Zakon%20za%20visokoto%20obrazovanie%20NOV.pdf
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национално или социјално потекло, имот, раѓање, општествена 
положба, инвалидност, сексуална ориентација и возраст.1

Мисијата на универзитетите предвидува универзитет отворен 
за сите студенти врз основа на еднаквост и на резултати, без 
разлика на нивното идеолошко, политичко, етничко, културно 
и социјално потекло. Понатаму, една од улогите и задачите на 
високообразовните институции е да му се даде можност секому, 
под еднакви услови, да се стекне со високо образование и да се 
образува во текот на целиот живот. 

 Анализа на политиките на одделните универзитети

 Покрај политиките на национални ниво, анализирани 
се документи усвоени од одделните универзитети. Во рамки на 
квалитативната анализа, до Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, 
Универзитетот „Климент Охридски“, Универзитетот „Гоце Делчев“ 
и Државниот универзитет во Тетово беа испратени барања за 
пристап до информации од јавен карактер. Со барањата за пристап 
до информации од јавен карактер побаравме да ни достават и 
Статут на одделниот универзитет, други акти за спречување на 
дискриминација и Годишен извештај за работата на студентскиот 
правобранител. Анализата на доставените документи генерално 
покажа дека во највисоките акти на универзитетите го препознаваат 
проблемот со дискриминација и се залагаат за негово решавање 
преку усвојување на дополнителни документи кои имаат за цел 
намалување на овој феномен (како што се етичките кодекси).

 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ 

 На барањето за пристап до информации, од страна 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје ни беше 
посочено дека имаат Етички кодекс и тој е јавно достапен 
на официјалната веб-страница на Универзитетот2 (предмет 
на овој Кодекс се основните етички начела, комисиите и 
постапката за спроведување на Етичкиот кодекс, за учеството
1 Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018. Закон за високото образование, член 149.
2 Етички кодекс на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, достапен на http://www.ukim.edu.mk/
mk_content.php?meni=134&glavno=32
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на Универзитетот, наставниците и соработниците, другите 
вработени и студентите во професионалното и јавното делување); 
на УКИМ има студентски правобранител, но бидејќи е на 
функција  помалку од една година, не може да поднесе годишен 
извештај  за досегашната работа. Една од улогите на студентскиот 
правобранител е при вршењето на својата работа да се води од  
принципите на непристрасност, недискриминација, доверливост, 
достапност, одговорност, отчетност и законитост. Дополнително, 
согласно Статутот на УКИМ,1  треба да се формира тело за еднаквост, 
недискриминација и инклузија за заштита од дискриминација и 
гаранции за еднаквост во високото образование. Сепак, ова тело 
сè уште не е формирано.
Според член 17 од Статутот, на Универзитетот и на единиците 
се забранува  каков било облик на директна и индиректна 
дискриминација и вознемирување при: процесот на запишување 
на студии; образовниот процес; достапноста до услуги, 
бенефиции и објекти; вработувањето, кариерното напредување, 
изборот во звања и престанокот на вработувањето согласно со 
закон; бенефициите поврзани со работата на Универзитетот 
и можностите за развој; трансферите и обуките; студентското 
организирање; содржината на студиските програми; управувањето 
и учеството во органите и телата на Универзитетот и единиците 
на Универзитетот; финансирањето на високото образование како 
и која било друга област од високото образование.

УКИМ има изготвено и Стратегија за периодот 2019-2023,2   која 
се однесува на подобрување на квалитетот и релевантноста 
на високото образование; зајакнување на квалитетот преку 
мобилност и прекугранична соработка и создавање триаголник 
на знаење: поврзување на високото образование, истражувањето 
и бизнисот за постигнување извонредност и регионален развој. 
Во Стратегијата се вклучени етичките начела како достојно 
извршување на функциите на академските институции; 
унапредување на наставната, научната и уметничката дејност на 
Универзитетот и во општеството; ширење на академската култура; 
почитување на академските традиции; чување на достоинството 
на академските наставници; добри односи меѓу институциите и

1 Статут на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, достапен на  http://www.ukim.edu.mk/dokumen-
ti_m/264_STATUT_UKIM-6.6.2019.pdf
2 Стратегија на УКИМ, 2019-2023, достапна на http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Strategija_i_AP/Strategi-
ja_na_UKIM_2019-2023_MK.pdf
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наставниците на Универзитетот; грижа за младите, за студентите 
и за специјализантите; одржување и развивање на етиката на 
благородно однесување, на неповредување никого, на давање 
помош и развивање на општите хуманистички идеи.

 Универзитет „Гоце Делчев“

 На Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип постои Етички 
кодекс за вработени, студенти и администрација, кој исто така е 
јавно достапен на веб-страницата.1 Дополнително, во Статутот 
на Универзитетот е гарантирана заштитата од дискриминација во 
високото образование.2

Во Статутот на УГД, исто како и на УКИМ, има посебен дел 
кој се однесува на заштита од дискриминација и гаранции за 
еднаквоста во високото образование. Според член 35 од Статутот, 
Универзитетот го обезбедува почитувањето на принципот на 
недискриминација на студентите и вработените, врз основите 
пропишани во законите и ратификуваните меѓународни договори. 
Во случај на дискриминација, може да се достави пријава до 
факултетските и универзитетските органи, кои за таа намена 
формираат комисија, како и до студентскиот правобранител. 
Универзитетот ќе им овозможи на студентите со инвалидитет 
да ги изразат своите способности во полн капацитет и 
ќе им обезбеди соодветна инфраструктурна, техничка и 
процедурална поддршка. Универзитетот ќе обезбеди рационално 
приспособување на индивидуалните потреби на студентот, 
зависно од видот и степенот на инвалидитет. На Универзитетот 
се забрануваат содржини во учебниците и учебните помагала 
кои поттикнуваат дискриминација или создаваат вознемирување 
врз дискриминаторска основа. Во однос на Годишниот извештај 
од студентскиот правобранител, добивме одговор дека во тек се 
избори на студентски правобранител.

1 Етички кодекс за студенти на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, достапен на https://
www.ugd.edu.mk/index.php/doma/info-javen-karakter/96-za-ugd/241-etichki-kodeks
2 Статут на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, достапен на https://www.ugd.edu.mk/docu-
ments/ugd/statut_na_UGD.pdf
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 Универзитет „Климент Охридски“

 Универзитетот „Св. Климент Охридски“ има Статут 
1во кој не се споменуваат дискриминацијата на студентите и 
преземањето чекори во однос на нејзиното појавување. Исто така, 
на веб-страницата на УКЛО е достапен и Етички кодекс2 во кој 
се наведува дека УКЛО работи на негување и обезбедување на 
еднаквоста и рамноправноста на единиците на Универзитетот, 
студентите и наставниците, соработниците и другите вработени  
на Универзитетот, како и акти на Универзитетот за заштита од 
дискриминација и Извештај од студентски правобранител.  

 Државен универзитет во Тетово

 За жал, од Државниот универзитет во Тетово не добивме 
никакви информации поврзани со документите кои ги имаат, а се 
однесуваат на борба против дискриминација на студентите.

 Анализа на податоци добиени со анкетниот прашалник

 Податоците се анализирани на квантитативно и 
квалитативно ниво, при што се користени следниве истражувачки 
методи: 
 – експлоративен метод, 
 – дескриптивен метод, 
 – компаративен метод, 
 – експланаторен метод. 

Квантитативните податоци добиени од анкетното истражување се 
анализирани на униваријантно, биваријантно и мултиваријантно 
ниво, со примена на соодветни статистички постапки обработени 
во SPSS (Statistical Program for Social Scencens), кои се текстуално 
интерпретирани и визуелно претставени преку слики, табели, 
графикони и дијаграми.

1 Статут на Универзитетот „Климент Охридски“, достапен на https://uklo.edu.mk/app/webroot/filemanager/2019/
Statut%20na%20UKLO%20konecna%20verzija.pdf
2 Етички кодекс на Универзитетот „Климент Охридски“, достапен на https://www.uklo.edu.mk/filemanager/2018/
Eticki%20kodeks%20na%20UKLO.pdf
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 Примерок

 Истражувачкиот примерок (N = 790), според демографските 
белези, е составен од 25 % испитаници од машки род, 72 % 
испитаници од женски род и 3 % испитаници кои во однос на 
родовиот идентитет се чувствуваат поинаку. Во однос на возраста, 
најниската возраст е 18, а највисоката 57, при што просечната 
возраст на испитаниците е М = 22,75, а стандардното отстапување 
SD = 4,45.

 Ограничувања во изведување на примерокот 

 Ограничувања на примерокот се однесуваат на временскиот 
период на спроведување на истражувањето (време на пандемија и 
летен период), кога студентите не се мотивирани за дополнителен 
ангажман, но и поради фактот што истражувањето се спроведуваше 
онлајн, па се немаше контрола на примерокот од аспект на 
рамномерна застапеност на примерокот по сите релевантни 
варијабли.
Сепак, големината на примерокот ни дозволува да тврдиме дека 
имаме релевантни податоци, но не смееме да ги генерализираме.
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 Демографски податоци

 Според универзитетот на кој студираат, испитаниците 
се поделени во пет групи. Најголем процент од испитаниците, 
61 % – студираат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, 6 % 
на Универзитетот „Климент Охридски“, 18 % на Универзитетот 
„Гоце Делчев“, 12 % на Државниот универзитет во Тетово, а 3 
% од испитаниците паралелно студираат на два универзитета 
(графикон 1). 

Графикон 1: Процентуален приказ на испитаниците според универзитетот на 
кој студираат

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Државен универзитет во Тетово
Студирам на два универзитета истовремено
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Во однос на статусот на студентите, 91, 3% од испитаниците се 
редовни студенти, 7,5 % вонредни, а 1,3 % не се изјасниле по однос 
на ова прашање. Најголем процент, односно 88,6 % од испитаниците 
се од прв циклус на студии, 8,7 % од втор циклус на студии и 2,4 % 
се студенти од трет циклус на студии.

Она што говори за релевантноста на податоците е што во рамки на 
ова истражување се вклучени студенти од сите години на студии, 
и тоа ни остава простор да видиме како се движи перцепцијата на 
студентите поврзана со дискриминацијата, низ годините поминати 
на студии (види графикон бр. 2).

Графикон   2: Процентуален приказ на испитаниците според годината на студии 

(Прва, Втора, Трета, Четврта, Петта година)

Кога станува збор за политичките партии, интересно е да се 
спомне дека само 12,8 проценти од студентите истакнале дека се 
симпатизери на одредена политичка партија (од кои 2,2 % ја навеле 
партијата), а 84,2 % од испитаниците не се симпатизери на ниту 
една политичка партија.

Кога станува збор за социоекономскиот статус на студентите, 
може да забележиме дека најголем процент од нив – 79 % го 
проценуваат својот социоекономски статус како среден, односно 
8 од 10 студенти се перципираат како средна класа, или ниту 
богати ниту сиромашни. Овие податоци се компатибилни со оние 
што се добиени во истражувањето спроведено во 2018 од страна 
на Фондацијата Фридрих Еберт (ФEС), каде само 15 % од младите

17%

23%

25%

26%

9%
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можат да си дозволат да купат сè што им е потребно за добар 
животен стандард.1

Графикон 3: Процентуален приказ на социоекономскиот статус на студентите

1 Латковиќ, Топузовска, М. и соработниците. Студија за млади во Северна Македонија 
2018/2019, 2018. Достапна на https://library.fes.de/pdf-files/bueros/skopje/15292.pdf  

низок

среден

висок
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Она што е важно да се поентира е дека кога станува збор за 
сексуалната ориентација, студентите на анонимни прашалници 
слободно зборуваат за тоа, и можеме да забележиме дека најголем 
процент се декларираат како хетеросексуалци – 72,8 %, 15,9 % се 
бисексуалци, 3,3 % се геј/лезбијка, 1,6 % се квир, 0,5 % се асексуалци, 
а 5,1 % наведуваат одговори како пансексуалец и демисексуалец 
(графикон 4).

Графикон  4: Процентуален приказ на сексуалната ориентација на студентите
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Во однос на етничката припадност, најголем процент од 
испитаниците во рамките на ова истражување се Македонци – 
72,8 %, потоа следуваат Албанци – 15,9 %, а најмал процент се Роми 
– 0,5 %.

Графикон 5: Процентуален приказ на етничката припадност на студентите
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Кога станува збор за местото на живеење и местото на учење – 
45% од студентите истакнуваат дека живееле и 43 % истакнуваат 
дека учеле во етнички хомогени средини, додека само 2-3 % од 
испитаниците учеле и живееле во средина во која сите или речиси 
сите биле од други етникуми (графикон 6).

Графикон 6: Процентуален приказ на хомогеноста на средината на живеење/
учење на студентите

Етничкиот состав на училиштето Етничкиот состав на заедницата
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Во однос на тоа со која религија се идентификуваат испитаниците, 
најголем процент се православни – 57,8 %, 20,9 % се муслимани, а 
дури 18,9 % истакнале дека не се религиозни (атеисти, агностици) 
(графикон 7).

Графикон 7: Процентуален приказ на студентите според религиската 
припадност

Вкупно 57 од испитаниците (7,2 %) истакнале дека имаат некаква 
попреченост, при што најголем процент имаат проблем со слаб 
вид/слепост (3,2 %) и 1,6 % перципираат дека имаат проблеми со 
менталното здравје. Ова е еден податок кој ни покажува дека сепак 
нашата академска средина започнува да се отвора за студирање за 
студентите со попреченост, но дека на пример 3,2 % од студентите 
кои се со оштетен вид имаат проблеми со наставни материјали 
(кои ретко кога се на Брајово писмо и/или во аудиоформат), или пак 
оние кои се наглуви лица со толкување на наставата на знаковен 
јазик (графикон 8).

Гледано од перспектива на образованието, според податоците 
на АВРСМ, 989 невработени лица со попреченост се
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без образование и каква било квалификација, а регистрирани се 
47 лица со завршен факултет, додека само 3 лица се магистри 
на науки, од кои 2 се жени со попреченост.1 Комуникациската 
бариера останува огромен предизвик кој го ограничува пристапот 
до образование. На сите нивоа на образование недостасуваат 
толкувачи на знаковен јазик, како и литература печатена на Брајово 
писмо или алтернативни форми на пристапни информатички 
технологии  за лицата со целосно оштетување на видот. Еден 
од најголемите предизвици е и можноста за движење, односно 
непристапната инфраструктура, почнувајќи од пристапни рампи и 
лифтови на факултетите до пристапен јавен превоз.

Графикон 8: Процентуален приказ на студентите според попречноста која ја 
имаат

1 Преглед на евидентирани инвалидни невработени лица според степен на образование, АВРСМ. 
Достапно на: <https://av.gov.mk/content/Statisticki%20podatoci/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B-
C%D0%B2%D1%80%D0%B8%202019/P3_invalidni%20lica_obrazovanie122019.pdf>
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Кога станува збор за образовниот статус на родителите, на 
21,5 % од студентите двајцата родители имаат завршено високо 
образование, а на 37,7 % – ниту еден родител не завршил високо 
образование.

Согласно местото на живеење, 75,8 % од студентите живеат во 
урбана средина, а 23 % во рурална.
 



30

 Наоди од истражувањето

 Одговори кои се однесуваат на академската средина

 Во рамките на овој дел од истражувањето се  прикажани 
и резултати од инференцијална статистика, со цел да се 
утврдат статистички значајните разлики што постојат помеѓу 
споредуваните групи. 
Во таа насока, секогаш кога тест ираме значајност на разлики 
помеѓу две аритметички средини користиме t-test,1 а помеѓу 
повеќе аритметички средини АНОВА.2

Студентите, во рамките на ова истражување, имаа можност 
да проценат колку се задоволни од климата на универзитетот, 
односно на факултетот. Интересно е дека на скала од 1 (каде еден 
значи воопшто не сум задоволен) до 5 (каде 5 значи во целост сум 
задоволен), просечната оценка на задоволство е околу просекот 
(М = 3,11), каде што најзадоволни се студентите од УКЛО,3 веднаш 
потоа со слична оцена е и УГД, а најмалку задоволни се од УКИМ 
и ДУТ.

Графикон 9: Приказ на аритметички средини на задоволството од климата на 
универзитетот и климата на факултетот

1 Значајност на разлики во аритметички средини помеѓу две споредувани групи.
2 Значајност на разлики во аритметички средини помеѓу повеќе споредувани групи.
3 Важно е да се напомене дека бројот на испитаници на УКЛО е мал и има поголема маргина на грешка.

Задоволство од климата на универзитетот

Задоволство од климата на факултетот
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Во продолжение се дадени одговорите на студентите со различни 
демографски карактеристики во однос на задоволството од 
климата на универзитетите и климата на факултетите. Иако не 
постојат разлики помеѓу споредуваните групи во однос на родовата 
припадност, може да забележиме дека студентите од женски род 
се оние кои се најзадоволни и од климата на универзитетите и 
од климата на факултетите, а најмалку задоволни се оние кои не 
сакаат да одговорат на кој род припаѓаат.

Табела 1: Приказ на аритметички средини од задоволството од климата на 
универзитетот/факултетот кај студентите според родот

Од друга страна, пак, кога станува збор за статусот на студентот 
(редовен/вонреден) и задоволството од климата на универзитетите 
и факултетите, мора да се напомене дека постои статистички 
значајна разлика во корист на вонредните студенти (t = -2,187, p < 
0,01) за универзитетите и (t = -1,918, p < 0,05) за факултетите. Ова 
говори дека вонредните студенти се позадоволни од редовните 
студенти и од климата на универзитетите и од климата на 
факултетите.

Машки M 3.04 3.05

N 200 202

SD 1.060 1.070

Женски M 3.14 3.17

N 563 560

SD .909 .940

Не сакам 
да одго- 
ворам

M 2.77 2.77

N 9 9

SD .833 .833

Вкупно M 3.11 3.13

N 772 771

SD .950 .975

Род
Задоволство од климата 
на универзитетот

Задоволство од климата 
на факултетот
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Табела 2: Приказ на аритметички средини од задоволството од климата на 
универзитетот/факултетот кај студентите со различен статус

Она што треба да се спомене е дека со еднонасочна АНОВА1 
е утврдена значајна разлика помеѓу студентите од различни 
циклуси на студии во однос на задоволството од климата на 
универзитетите (F = 7,185, p < 0,01) и на факултетите (F = 4,313, p 
< 0,01). И во двата случаја, најзадоволни се оние кои студираат на 
втор циклус студии, а најмалку задоволни се оние кои се запишани 
на трет циклус студии. 

1 АНОВА – метода за утврдување на значајност на разлики помеѓу повеќе аритметички 
средини

Редовен M 3.08 3.11

N 711 710

SD .939 .971

Вонреден M 3.37 3.37

N 56 56

SD 1.054 1.019

Вкупно M 3.10 3.13

N 767 766

SD .950 .976

Статус
Задоволство од климата 
на универзитетот

Задоволство од климата 
на факултетот
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Табела 3: Приказ на аритметички средини од задоволството од климата на 
универзитетот/факултетот кај студентите од различен циклус на студии

Дополнително, со еднонасочна АНОВА е утврдена значајна разлика 
помеѓу студентите од различни години на студии во однос на 
задоволството од климата на универзитетите (F = 3,042, p < 0,01) и 
на факултетите (F = 3,502, p < 0,01). Загрижува фактот што и во двата 
случаја, најзадоволни се оние студенти кои се запишани во прва 
година, а најмалку задоволни се оние во петта година, што може 
да ни претставува индикатор дека студентите се запишуваат со 
поголеми очекувања кои до крајот на студиите не им се исполнети, 
или пак, дури и се разочаруваат.

Прв
циклус

M 3.11 3.13

N 675 675

SD .948 .975

Втор
циклус

M 3.27 3.31

N 68 67

SD .861 .940

Трет
циклус

M 2.33 2.55

N 18 18

SD 1.084 1.041

Вкупно M 3.11 3.13

N 761 760

SD .952 .978

Циклус 
на студии

Задоволство од климата 
на универзитетот

Задоволство од климата 
на факултетот
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Табела 4: Приказ на аритметички средини од задоволството од климата на 
универзитетот/факултетот кај студентите од различни години на студии

Со помош на t-test за утврдување на значајност на разлики помеѓу 
две аритметички средини, утврдено е дека постојат статистички 
значајни разлики помеѓу двете споредувани групи, па така 
симпатизерите на политички партии се позадоволни од оние кои 
не се симпатизери од климата на универзитетите (t = 2,476, p < 
0,01) и од климата на факултетите (t = 2,226, p < 0,01).

Прва M 3.27 3.36

N 126 125

SD .873 .836

Втора M 3.10 3.10

N 176 175

SD .928 1.000

Трета M 3.07 3.13

N 191 190

SD .922 .944

Четврта M 3.14 3.13

N 201 203

SD .978 1.010

Година на
студии

Петта M 2.79 2.82

N 69 69

SD 1.037 1.028

Задоволство од климата 
на универзитетот

Вкупно M 3.11 3.13

N 763 762

SD .947 .973

Задоволство од климата 
на факултетот
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Табела 5: Приказ на аритметички средини од задоволството од климата на 
универзитетот/факултетот кај студентите кои се и не се симпатизири на 
политичка партија

Со помош на еднонасочна АНОВА утврдено е дека и 
социоекономскиот статус игра значајна улога во задоволството од 
климата на универзитетите и на факултетите. Така, најзадоволни 
од климата на универзитетите и факултетите се студентите кои 
се проценуваат себеси дека потекнуваат од семејства со висок 
социоекономски статус (F = 6,393, p < 0,01)/(F = 9,224, p < 0,01), а 
најмалку задоволни оние кои потекнуваат од семејства со низок 
социоекономски статус. Многу често социоекономскиот статус се 
поврзува и со квалитетот на живот, и општо со задоволството од 
животот, па веројатно и оттаму произлегува дека колку е повисок 
социоекономскиот статус толку студентите се позадоволни од 
академската клима.

Да M 3.32 3.34

N 97 97

SD .997 1.039

Не M 3.07 3.10

N 654 653

SD .938 .964

Вкупно M 3.10 3.13

N 751 750

SD .949 .977

Симпатизер 
на партија

Задоволство од климата 
на универзитетот

Задоволство од климата 
на факултетот
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Табела 6: Приказ на аритметички средини од задоволството од климата на 
универзитетот/факултетот кај студентите со различен социоекономски статус

Сепак, кога станува збор за сексуалната ориентација на студентите 
и задоволството од климата, студентите се групирани во две групи 
– хетеросексуалци и припадници на ЛГБТ заедницата.
Со помош на t-test е утврдена статистички значајна разлика 
само во однос на климата на универзитетите (t = 3,133, p < 0,01), 
позадоволни се студентите со хетеросексуална ориентација. Во 
однос на климата на факултетите, помеѓу споредуваните групи 
не постојат статистички значајни разлики, но евидентно е дека 
позадоволни се хетеросоексуалците.

Табела 7: Приказ на аритметички средини од задоволството од климата на 

универзитетот/факултетот кај студентите со различна сексуална ориентација

Да M 2.82 2.77

N 112 112

SD .997 1.001

Не M 3.15 3.20

N 604 603

SD .926 .945

Вкупно M 3.11 3.13

N 768 767

SD .952 .977

Социоеконом-
ски статус

Задоволство од климата 
на универзитетот

Задоволство од климата 
на факултетот

Хетеро-
сексуалци

M 3.14 3.14

N 537 536

SD .919 .960

Сексуална
ориентација

Припадни-
ци на ЛГБТ 
заедница

M 2.86 3.00

N 153 156

SD 1.043 1.034

Задоволство од климата 
на универзитетот

Задоволство од климата 
на факултетот
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Со помош на АНОВА не е утврдена статистички значајна разлика 
помеѓу студентите со различна националност ниту во однос 
на климата на универзитетите ниту во однос на климата на 
факултетите, но евидентно е дека најзадоволни се Ромите,1 а 
најмалку задоволни се Албанците.

Табела 8: Приказ на аритметички средини од задоволството од климата на 

универзитетот/факултетот кај студентите од различна етничка припадност

1 Ромите опфаќаат најмал дел од примерокот и податоците може да имаат маргина на грешка

Македонци M 3.14 3.18

N 562 562

SD .936 .953

Албанци M 2.92 2.87

N 126 126

SD 1.070 1.102

Срби M 3.11 3.20

N 26 25

SD .816 .866

Етничка
припадност

Турци M 3.07 3.15

N 13 13

SD .862 .800

Задоволство од климата 
на универзитетот

Роми M 4.00 3.75

N 4 4

SD .816 .500

Задоволство од климата 
на факултетот

Бошњаци M 3.12 3.20

N 25 25

SD .665 .816

Власи M 2.88 3.00

N 9 9

SD .927 1.118



38

Со помош на t-test за утврдување на значајност на разлики помеѓу 
две аритметички средини, утврдено е дека постојат статистички 
значајни разлики помеѓу двете споредувани групи, па така 
студентите со попреченост се понезадоволни од климата на 
универзитетите од оние кои немаат попреченост (t = -3,409, p < 
0,01) и од климата на факултетите (t = -2,794, p < 0,01).

Табела 9: Приказ на аритметички средини од задоволството од климата на 
универзитетот/факултетот кај студентите со и без попреченост

Со помош на t-test за утврдување на значајност на разлики 
помеѓу две аритметички средини, утврдено е дека не постојат 
статистички значајни разлики помеѓу студентите кои живеат во 
урбана и рурална средина во однос на задоволството од климата 
на универзитетите и факултетите.

Друго M 3.20 3.20

N 5 5

SD .836 .836

Вкупно M 3.10 3.13

N 770 769

SD .948 .974

Да M 2.69 2.78

N 56 56

SD .932 .908

Не M 3.14 3.16

N 712 711

SD .945 .977

Вкупно M 3.11 3.13

N 768 767

SD .950 .977

Попреченост Задоволство од климата 
на универзитетот

Задоволство од климата 
на факултетот



39

Табела 10: Приказ на аритметички средини од задоволството од климата на 
универзитетот/факултетот кај студентите со различно место на живеење

Сепак, кога станува збор за религиската припадност на 
студентите и задоволството од климата, со помош на АНОВА 
е утврдена статистички значајна разлика во однос на климата 
на универзитетите (F = 4,397, p < 0,01), при што најзадоволни се 
студентите од православна вероисповед. Во однос на климата 
на факултетите (F = 4,038, p < 0,01), меѓу споредуваните групи 
утврдено е дека најзадоволни се студентите од протестантска 
религиска припадност, а најмалку задоволни они кои одговориле 
– друго.

Урбана M 3.09 3.13

N 589 588

SD .948 .961

Рурална M 3.16 3.14

N 178 178

SD .957 1.018

Вкупно M 3.11 3.13

N 767 766

SD .950 .974

Средина Задоволство од климата 
на универзитетот

Задоволство од климата 
на факултетот
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Табела 11: Приказ на аритметички средини од задоволството од климата на 
универзитетот/факултетот кај студентите од различна религиска припадност

Она што треба да го нотираме е дека студентите се чувствуваат 
физички безбедни и во универзитетскиот и во факултетскиот 
простор, што значи дека студентите ги перципираат факултетите 
и универзитетите како безбедна средина. Имено, на скала 
на скала од 1 (каде еден значи воопшто не сум загрижен за 
својата безбедност) до 5 (каде 5 значи многу сум загрижен за 
својата безбедност), одговорите на студентите се движат од 

Православ-
на

M 3.25 3.27

N 449 444

SD .903 .922

Муслиман-
ска

M 2.98 2.95

N 164 164

SD 1.005 1.041

Католичка M 2.33 3.00

N 3 4

SD 1.154 .000

Религиска
припадност

Протес-
тантска

M 2.50 4.50

N 2 2

SD 2.121 .707

Задоволство од климата 
на универзитетот

Нерелиги-
озни

M 2.83 3.00

N 145 145

SD 1.129 1.040

Задоволство од климата 
на факултетот

Друго M 2.60 2.60

N 5 5

SD .547 .547

Вкупно M 3.11 3.14

N 768 767

SD .949 .971
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1,45 на УГД до 1,68 на УКИМ.

Графикон 10: Приказ на артиметички средини во однос на загриженост за 
физичката безбедност на универзитетот/факултетот

Кога станува збор за родовата припадност и чувството на 
безбедност на факултетите, студентите од машки род се 
чувствуваат најбезбедни.
Најмалку безбедно се чувствуваат оние студенти кои не сакаат 
да ни го кажат својот род. Сепак, овие разлики не се статистички 
значајни.

Графикон 11: Приказ на артиметички средини во однос на загриженост за 
физичката безбедност на факултетот кај студентите од различен род

Загриженост за физичка безбедност во рамки на универзитетскиот простор

Загриженост за физичка безбедност во рамки на факултетскиот простор
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Доколку направиме споредба на студентите од машки род, 
бидејќи тие се чувствуваат најбезбедно во однос на сексуалната 
ориентација, ќе забележиме дека студентите од машки род кои се 
припадници на ЛГБТ заедницата се повеќе загрижени за својата 
безбедност на факултетите (t = -3,347, p < 0,01)

Табела 12: Приказ на аритметички средини во однос на чувството на безбедност 
на факултетот кај студентите од машки пол со различна сексуална ориентација

Со помош на АНОВА е утврдена статистички значајна разлика 
помеѓу студентите со различна сексуална ориентација и физичката 
безбедност на факултетите (F = 3,064, p < 0,01), па така најбезбедно 
се чувствуваат асексуалците, а најмалку безбедно се чувствуваат 
оние кои не даваат одговор за својата сексуална ориентација.

Табела 13: Приказ на аритметички средини во однос на чувството на безбедност 
на факултетот кај студентите со различна сексуална ориентација

Сексуална
ориентација

N M SD

Безбедност Хетеросексуалци 383 1.53 .891

Припадници на 
ЛГБТ заедницата

111 1.88 1.181

Сексуална ориентација М N SD

Хетеросексуалec 1.49 528 .871

Бисексуалец 1.78 56 1.073

Геј/ Лезбијка 1.73 23 1.009

Квир 1.80 5 .836

Асексуалец 1.22 9 .440

Претпочитаниот одговор не е 
наведен

1.91 62 1.232

Вкупно 1.56 683 .936

Припадници на ЛГБТ заедницата 111 1.88 1.181
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Утврдени се статистички значајни разлики и помеѓу студентите 
со попреченост и без попреченост во однос на загриженоста 
за физичката безбедност, при што оние со попреченост се во 
поголема мера загрижени за физичката безбедност на факултетот 
(t = 2,708, p < 0,01) 

Табела 14: Приказ на аритметички средини во однос на чувството на безбедност 
на факултетот кај студентите со и без попреченост

Дополнително, на скала од 1 (каде еден значи воопшто не се 
однесува на мене) до 5 (каде 5 значи во целост се однесува на 
мене), студентите од четирите универзитети имаа можност да 
проценат како се чувствуваат во однос на одредени изјави. Речиси 
сите изјави се во рамки на просекот, но интересно е да се поентира 
дека студентите од УКЛО се чувствуваат најценети, најразбрани и 
најприфатени во својата средина.

Попреченост М N SD

Да 1.89 55 1.165

Не 1.54 699 .901

Вкупно 1.56 754 .927
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Табела 15: Приказ на аритметички средини на односот кон универзитетот кај 
студентите од различни универзитети

Се чувствувам ценет како 
индивидуа на универзитетот

2.79 3.33 3.35 2.62 2.91

Чувствувам дека припаѓам на 
универзитетот

3.16 3.71 3.54 3.16 3.26

Универзитетот има силна 
посветеност на различноста, 
правичноста и вклученоста

2.74 3.49 3.16 2.58 2.85

Размислував да заминам од 
универзитетот затоа што се 
чувствував изолирано

1.93 1.86 1.89 2.05 1.93

Ме третираат со почит на 
универзитетот

3.06 3.59 3.43 3.22 3.18

Чувствувам дека другите не 
ги ценат моите мислења на 
универзитетот

2.31 2.31 2.19 2.26 2.27

Универзитетот е место каде 
што сум во можност да 
настапам со мојот целосен 
потенцијал

2.70 3.17 3.03 2.77 2.79

Имам можности на 
универзитетот за академски 
успех, сличен на оние на моите 
врсници

3.31 3.71 3.43 3.10 3.33

Најдов една или повеќе 
заедници или групи каде што 
чувствувам дека припаѓам на 
универзитетот

3.06 3.36 2.95 2.81 3.03

Премногу се става акцент на 
прашањата за разновидност, 
правичност и вклученост на 
универзитетот

2.34 2.57 2.36 2.61 2.39

Универзитетот обезбедува 
доволно програми и ресурси 
за поттикнување на успехот на 
разновидното студентско тело

2.48 3.02 2.87 2.58 2.59

УКИМ УКЛО УГД ДУТ Вкупно
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Кога станува збор за родовата припадност и тоа како се 
чувствуваат студентите во академската средина, загрижува 
податокот дека 9 студенти кои не се изјасниле на кој род 
припаѓаат, чувствуваат дека не се ценети на универзитетите, 
размислувале да заминат од универзитетот затоа што се 
чувствуваат изолирано и сметаат дека не можат да го изразат 
својот потенцијал.
Од друга страна, пак, помеѓу студентите од машки и женски род 
не се забележани поголеми разлики.

Табела 16: Приказ на аритметички средини на односот кон универзитетот кај 

студентите од различен пол

Морам да работам повеќе 
од другите за да бидам 
подеднакво ценет на 
универзитетот

2.37 2.33 2.36 3.00 2.44

Моето искуство на 
универзитетот има позитивно 
влијание врз мојот академски 
раст

3.15 3.28 3.49 3.24 3.22

Се чувствувам ценет како 
индивидуа на универзитетот

2.95 2.91 2.00

Чувствувам дека припаѓам на 
универзитетот

3.21 3.30 2.44

Универзитетот има силна 
посветеност на различноста, 
правичноста и вклученоста

2.88 2.86 1.67

Размислував да заминам од 
универзитетот затоа што се 
чувствував изолирано

1.94 1.93 1.56

Ме третираат со почит на 
универзитетот

3.26 3.15 3.22

УКИМ

Машки Женски

Не сакам
да одго-
ворам

УКЛО УГД ДУТ Вкупно
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Чувствувам дека другите не 
ги ценат моите мислења на 
универзитетот

2.43 2.22 1.89

Универзитетот е место каде што 
сум во можност да настапам со 
мојот целосен потенцијал

2.69 2.85 1.78

Имам можности на универзитетот 
за академски успех, сличен на оние 
на моите врсници

3.34 3.34 2.67

Најдов една или повеќе заедници 
или групи каде што чувствувам 
дека припаѓам на универзитетот

2.89 3.10 2.22

Премногу се става акцент на 
прашањата за разновидност, 
правичност и вклученост на 
универзитетот

2.51 2.34 2.89

Универзитетот обезбедува 
доволно програми и ресурси 
за поттикнување на успехот на 
разновидното студентско тело

2.53 2.62 2.22

Морам да работам повеќе од 
другите за да бидам подеднакво 
ценет на универзитетот

2.37 2.45 3.22

Моето искуство на универзитетот 
има позитивно влијание врз мојот 
академски раст

3.25 2.23 2.44

Машки Женски

Не сакам
да одго-
ворам

Од друга страна, пак, ако треба да се направи споредба помеѓу 
редовните и вонредните студенти, вонредните студенти се 
чувствуваат многу поценети на универзитетите од редовните, 
сметаат дека универзитетот е посветен на различноста, 
правичноста и инклузијата.
За разлика од нив, редовните студенти во поголема мера 
чувствуваат дека се дел од групи во кои припаѓаат, што е и 
очекувано согласно времето кое го поминуваат на факултетите 
за разлика од вонредните студенти.
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Табела 17: Приказ на аритметички средини на односот кон универзитетот кај 
студентите со различен статус

Се чувствувам ценет како индивидуа на 
универзитетот

2.88 3.22

Чувствувам дека припаѓам на универзитетот 3.26 3.35

Универзитетот има силна посветеност на 
различноста, правичноста и вклученоста

2.81 3.26

Размислував да заминам од универзитетот 
затоа што се чувствував изолирано

1.93 2.00

Ме третираат со почит на универзитетот 3.16 3.43

Чувствувам дека другите не ги ценат моите 
мислења на универзитетот

2.27 2.42

Универзитетот е место каде што сум во 
можност да настапам со мојот целосен 
потенцијал

2.77 3.06

Имам можности на универзитетот за 
академски успех, сличен на оние на моите 
врсници

3.34 3.30

Најдов една или повеќе заедници или групи 
каде што чувствувам дека припаѓам на 
универзитетот

3.05 2.84

Премногу се става акцент на прашањата за 
разновидност, правичност и вклученост на 
универзитетот

2.36 2.68

Универзитетот обезбедува доволно програми 
и ресурси за поттикнување на успехот на 
разновидното студентско тело

2.56 3.02

Морам да работам повеќе од другите за да 
бидам подеднакво ценет на универзитетот

2.43 2.49

Моето искуство на универзитетот има 
позитивно влијание врз мојот академски раст

3.21 3.37

Редовен Вонреден
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Споредбата на студентите со различна сексуална ориентација 
ни покажува дека академската средина претставува 
најнепосакувана клима за студентите кои се геј/лезбијки и тие 
во најголема мера размислувале да си заминат затоа што не се 
чувствуваат прифатено, но и во најголема мера сметаат дека 
не им се ценат мислењата и дека немаат можност да го изразат 
својот потенцијал. Бисексуалците се чувствуваат најмалку 
ценети и најмалку почитувани на универзитетот.

Табела 18: Приказ на аритметички средини на односот кон универзитетот кај 

студентите со различна сексуална ориентација

Се чувствувам ценет 
како индивидуа на 
универзитетот

2.92 2.48 2.64 3.00 2.89 2.89

Чувствувам дека 
припаѓам на 
универзитетот

3.28 3.00 2.73 3.20 2.88 3.13

Универзитетот има 
силна посветеност 
на различноста, 
правичноста и 
вклученоста

2.88 2.30 2.18 2.80 2.88 2.81

Размислував 
да заминам од 
универзитетот затоа 
што се чувствував 
изолирано

1.89 2.25 2.74 2.40 1.75 1.93

Ме третираат со почит 
на универзитетот

3.16 2.89 3.23 3.80 3.67 3.18

Чувствувам дека 
другите не ги ценат 
моите мислења на 
универзитетот

2.24 2.57 2.73 2.40 2.29 2.38

Универзитетот е 
место каде што сум во 
можност да настапам 
со мојот целосен 
потенцијал

2.80 2.57 2.09 2.60 2.43 2.68

Бисекс.Хетеро Геј/Лез Квир Асекс. Друго
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Алармантен е податокот дека Ромите на скала од 1 до 5 се 
чувствуваат најмалку ценети (М = 1,00), се чувствуваат како 
да не припаѓаат на универзитетот и дека универзитетот нема 
посветеност кон правичноста, еднаквоста и инклузијата. Од 
друга страна, пак, студените од македонска националност се 
чувствуваат како најценети и најпочитувани. Ромите во најголема

Имам можности на 
универзитетот за 
академски успех, 
сличен на оние на 
моите врсници

3.35 3.26 3.32 4.00 3.43 3.07

Најдов една или повеќе 
заедници или групи 
каде што чувствувам 
дека припаѓам на 
универзитетот

3.08 3.08 2.82 2.60 2.43 2.75

Премногу се става 
акцент на прашањата 
за разновидност, 
правичност и 
вклученост на 
универзитетот

2.40 2.13 2.14 2.20 2.00 2.65

Универзитетот 
обезбедува доволно 
програми и ресурси 
за поттикнување 
на успехот на 
разновидното 
студентско тело

2.63 2.28 1.77 2.20 2.00 2.78

Морам да работам 
повеќе од другите за 
да бидам подеднакво 
ценет на универзитетот

2.45 2.44 2.73 1.80 2.29 2.47

Моето искуство на 
универзитетот има 
позитивно влијание врз 
мојот академски раст

3.25 2.96 3.09 3.40 2.57 3.05

Бисекс.Хетеро Геј/Лез Квир Асекс. Друго



50

мера размислувале да го напуштат универзитетот затоа што се 
чувствувале изолирано. Студентите од српска националност 
во најголема мера истакнуваат дека можат да го изразат својот 
потенцијал, но и дека искуството на универзитетот позитивно 
влијаело врз нивниот академски раст.

Табела 19: Приказ на аритметички средини на односот кон универзитетот кај 

студентите од различна национална припадност (на следната страна)
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Со цел да се провери социјалната дистанца (колку одредена 
целна група ја чувствуваат блиска или далечна) што постои 
во рамки на универзитетите преку познатата Богардусова 
скала, студентите беа замолени да одговорат колку често 
комуницирале со лица кои се разликуваат од нив во однос на 
неколку димензии, како на пример: лица со различна религиозна, 
политичка и национална припадност, лица од различен пол, лица 
со различна сексуална ориентација, социјална класа или лица со 
попреченост. Одговорите беа дадени на скала од 1 до 5, при што 
еден значи најмала фреквенција на контакти, а 5 најголема. Може 
да забележиме дека социјалната дистанца е најмала на УКИМ и 
УКЛО, а најголема на ДУТ.

Загрижува податокот според кој студентите во најмала мера 
остваруваат контакти со лица со попреченост и со лица со 
различна сексуална ориентација во рамки на кампусот, како 
и со лица кои имаат попреченост во учењето, психолошки или 
други тешкотии што не се видливи, па можеби поради ова кај 
студентите опстојуваат и вообичаените предрасуди спрема овие 
групи луѓе. Од друга страна, пак, социјалната дистанца е најмала 
кога студентите остваруваат контакти со лица од пол различен 
од нивниот.

Табела 20: Приказ на аритметички средини во однос на социјалната дистанца 
кај студентите кои студираат на различни универзитети

… Чии религиозни убедувања 
се различни од вашите

3.09 3.00 2.92 2.46 2.98

… Чии политички мислења се 
разликуваат од вашите

2.94 3.40 2.85 2.29 2.87

… Кои се од друга националност 
од вашата

3.47 3.23 3.01 2.39 3.25

… Чиј пол е различен од вашиот 3.93 3.88 3.71 3.14 3.78

… Чија сексуална ориентација е 
различна од вашата

2.76 2.59 2.59 1.81 2.59

… Кои се од различна социјална 
класа

3.57 3.65 3.33 2.91 3.44

УКИМ
Колку често сте биле во 
контакт со лица  УКЛО УГД ДУТ Вкупно
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Сепак, студентите беа запрашани колку често во текот на 
студиите можат да слушнат за искуствата на другите (жени, 
други националности, ЛГБТ...), па од одговорите може да 
забележиме дека на четирите универзитети најголема табу-
тема се трансродовите лица и лицата со нехетеросексуална 
ориентација.

Графикон 11: Приказ на зачестеноста на искуствата за кои студентите можат 

да ги слушнат за „другите“

Од друга страна, пак, студентите беа запрашани и каде сè во 
рамки на факултетите  можат да слушнат за лицата кои се 
членови на различни групи. Така, согласно одговорите, најмногу 
за членовите на различни групи (пол, национална и религиозна 
припадност, лица со попреченост...) може да се слушне на 
дискусии и презентации за време на часовите, а најмалку во 
публикациите на универзитетите. Ова ни дава простор да 
мислиме дека сè уште е полесно да се зборува (дискутира, при 
што нема да има пишан – доказен материјал) отколку да се пишува 
за различните групи кои често можат да бидат маргинализирани.

… Кои имаат физички или други 
пречки во развојот

2.53 2.68 2.43 2.26 2.48

… Кои имаат попреченост во 
учењето, психолошки или други 
тешкотии што не се видливи

2.61 2.40 2.54 2.37 2.55

Вкупно 3.11 3.10 2.92 2.45 2.99

УКИМ
Колку често сте биле во 
контакт со лица УКЛО УГД ДУТ Вкупно

Жени и девојки Разновидни верски заедници Лица со различно ниво на приход

Разновидни националности Лица со попреченост Лица кои се идентификуваат
како трансродови лица

Хомосексуалци, лезбијки и
бисексуалци
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Графикон  12: Приказ на артиметички средини во однос на тоа каде во рамки 
на факултетите  може да слушнат за лицата кои се членови на различни групи

Табела 21: Приказ на фреквенции за тоа каде во рамки на факултетите може 
да слушнат за лицата кои се членови на различни групи кај студентите од 
различен пол

Така на пример, може да забележиме дека студентите од машки 
пол сметаат дека најмногу за маргинализираните групи во 
рамки на универзитетите може да се слушне на дискусиите и 
презентациите на час, а најмалку преку приказите на студентите 

Дискусии и презентации за 
теми изучувани на час

62 171 1 4

Публикации (на пример, 
годишници, весници)

15 72 0 2

Специјални настани и прослави 25 56 0 1

Материјали што се користат на 
час (на пример, книги, видеа)

34 148 0 0

Слики или постери на 
факултетот (социјални медиуми) 

35 58 0 2

Прикази на работа на 
студентите

35 68 0 3

Вкупно 204 573 1 12

Машки Женски

Се чув-
ствувам
поинаку

Не сакам
да одго-
ворам
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кои ги презентираат. Студентите, пак, од женски пол, најмногу 
за маргинализираните групи слушаат во дискусите на часовите, 
а најмалку на специјални настани и социјалните медиуми на 
факултетите.

Студентите имаа можност да одговорат и дали биле жртва на 
дискриминација. Загрижува фактот дека 234 (29,7 %) студенти 
одговориле дека ја почувствувале дискриминација на своја кожа, 
од кои 134 (16,96 %) студенти на УКИМ, 11 (1,39 %) на УКЛО, 42 (5,31 %) 
на УГД, 42 (5,31 %) на ДУТ и 5 (0,63 %) од оние кои студираат на два 
универзитета. Од вкупниот број испитаници, 7,9 %  не дале одговор 
на ова прашање, додека пак 31,12 % одговориле дека не биле жртва 
на дискриминација.

Ако се обидеме да направиме споредба помеѓу студентите со 
различни демографски карактеристики, не се најдени разлики 
во однос на попреченоста или во однос на родовиот и етничкиот 
идентитет. Кога станува збор за родовата припадност, 32,3 % од 
студентите од машки род биле изложени на дискриминација, а 
речиси толкав е и процентот на студентките од женски род (31,9 
%).

Табела 22: Приказ на фреквенции кај студенти од различен пол во однос на 
доживеана дискриминација

Род Да Не Вкупно

Машки N 61 128 189

%  32.3% 67.7% 100.0%

Женски N 169 360 529

%  31.9% 68.1% 100.0%

Не сакам да одговорам N 4 4 8

%  50.0% 50.0% 100.0%

Вкупно
N 234 492 726

%  32.2% 67.8% 100.0%
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Во однос на сексуалната ориентација, во рамки на својата група, 
најголем процент на дискриминирани студенти има кај студентите 
кои се геј/лезбијки (43,5 %), а најмалку кај оние кои не ја навеле 
својата сексуална ориентација (26,8 %), како и кај оние студенти 
кои се декларираат како хетеросексуалци (31,8 %). Оттука, 
произлегува заклучокот дека припадниците на ЛГБТ заедницата 
се дискриминирани во поголем процент од хетеросексуалците.

Табела 23: Приказ на фреквенции кај студенти со различна сексуална 
ориентација во однос на доживеана дискриминација

Сексуална ориентација Да Не Вкупно

Хетеросексуалец N 162 348 510

%   31.8% 68.2% 100.0%

Бисексуалец N 21 35 56

%   37.5% 62.5% 100.0%

Геј/Лезбијка N 10 13 23

%   43.5% 56.5% 100.0%

Квир N 2 3 5

%   40.0% 60.0% 100.0%

Асексуалец N 3 5 8

%   37.5% 62.5% 100.0%

Претпочитаниот одговор 
не е наведен

N 15 41 56

%   26.8% 73.2% 100.0%

Вкупно N 213 445 658

%   32.4% 67.6% 100.0%
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Во однос на тоа дали се вонредни или редовни студенти речиси 
и да нема разлика, па процентот на дискриминираност се движи 
околу 30 %.

Табела 24: Приказ на фреквенции кај студенти со различен статус во однос на 
доживеана дискриминација

        

Статус Да Не Вкупно

Редовен N 218 449 667

% 32.7% 67.3% 100.0%

Вонреден N 16 39 55

% 29.1% 70.9% 100.0%

Вкупно N 234 488 722

% 32.4% 67.6% 100.0%
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Интересно е дека студентите од третиот циклус студии се 
перципираат себеси за најдискриминирани. При анализата на 
овие одговори добро е да имаме предвид дека станува збор 
за повозрасни студенти кои  имаат поголеми очекувања од 
универзитетите, особено поради фактот што докторските студии 
имаат неколкупати повисока цена од студиите на прв циклус 
(5.000 евра), или пак со текот на времето овие студенти почнуваат 
во поголема мера да ја забележуваат дискриминацијата.

Табела 25: Приказ на фреквенции кај студенти од различен циклус на студии 

во однос на доживеана дискриминација

        Циклус Да Не Вкупно

Прв циклус N 203 438 641

% 31.7% 68.3% 100.0%

Втор циклус N 20 41 61

% 32.8% 67.2% 100.0%

Трет циклус N 5 10 15

% 33.3% 66.7% 100.0%

Вкупно N 228 489 717

% 31.8% 68.2% 100.0%
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Најмала перцепција за дискриминација имаат студентите од прва 
година, а најголема перцепција студентите од петта година.

Табела 26: Приказ на фреквенции кај студенти од различна година на студии 
во однос на доживеана дискриминација

Година Да Не Вкупно

Прва N 31 87 118

%   26.3% 73.7% 100.0%

Втора N 51 113 164

%   31.1% 68.9% 100.0%

Трета N 67 114 181

%   37.0% 63.0% 100.0%

Четврта N 58 133 191

%   30.4% 69.6% 100.0%

Петта N 25 38 63

%   39.7% 60.3% 100.0%

Вкупно N 232 485 717

% 32.4% 67.6% 100.0%
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Kога станува збор за припадноста на политичка партија и тоа 
дали студентите кои се симпатизери се или не се чувствуваат 
дискриминирани – процентот е идентичен – и изнесува 32 %.

Табела 27: Приказ на фреквенции кај студенти кои се или не се симпатизери на 
политичка партија во однос на доживеана дискриминација

Во однос на социоекономскиот статус, евидентно е дека речиси 
половина од студентите кои имаат низок социоекономски 
статус се перципираат како дискриминирани, што ни говори 
дека социоекономскиот статус е еден од основните извори на 
дискриминација.

Табела 28: Приказ на фреквенции кај студенти со различен социоекономски 
статус во однос на доживеана дискриминација

        

Симпатизер Да Не Вкупно

Да N 31 65 96

% 32.3% 67.7% 100.0%

Не N 196 413 609

% 32.2% 67.8% 100.0%

Вкупно N 227 478 705

% 32.2% 67.8% 100.0%

СЕС Да Не Вкупно

Низок N 52 56 108

% 48.1% 51.9% 100.0%

Среден N 166 399 565

% 29.4% 70.6% 100.0%

Висок N 15 34 49

% 30.6% 69.4% 100.0%

Вкупно N 233 489 722

% 32.3% 67.7% 100.0%
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Покрај социоекономскиот статус, националната припадност е 
една од најчестите основи за дискриминација. Така, секој втор 
студент Албанец, Турчин и Влав биле дискриминирани, што не е 
случај со Србите, Бошњаците и Македонците.

Табела 29: Приказ на фреквенции кај студенти од различна национална 
припадност во однос на доживеана дискриминација

        
Етничка припадност Да Не Вкупно

Македонци N 149 388 537

%   27.7% 72.3% 100.0%

Албанци N 63 53 116

%   54.3% 45.7% 100.0%

Срби N 6 17 23

%   26.1% 73.9% 100.0%

Турци N 6 6 12

%   50.0% 50.0% 100.0%

Роми N 1 3 4

%   25.0% 75.0% 100.0%

Бошњаци N 3 17 20

%   15.0% 85.0% 100.0%

Власи N 5 4 9

%   55.6% 44.4% 100.0%

Друго N 1 3 4

%   25.0% 75.0% 100.0%

Вкупно N 234 491 725

%   32.3% 67.7% 100.0%
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Исто така, секој втор студент со попреченост смета дека бил 
изложен на дискриминација, за разлика од 31 % од студентите кои 
немаат попреченост.

Табела 30: Приказ на фреквенции кај студенти со и без попреченост во однос 
на доживеана дискриминација

Кога станува збор за местото на живеење, можеме да забележиме 
дека не постојат разлики помеѓу студентите од урбана и рурална 
средина во однос на тоа дали биле изложени на дискриминација.

Табела 31: Приказ на фреквенции кај студенти со различно место на живеење 
во однос на доживеана дискриминација
        

Попреченост

Средина

Да

Да

Не

Не

Вкупно

Вкупно

Да N 27 27 54

% 50.0% 50.0% 100.0%

Не N 207 461 668

% 31.0% 69.0% 100.0%

Вкупно N 234 488 722

% 32.4% 67.6% 100.0%

Урбана N 182 375 557

% 32.7% 67.3% 100.0%

Рурална N 51 115 166

% 30.7% 69.3% 100.0%

Вкупно N 233 490 723

% 32.2% 67.8% 100.0%
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Кога станува збор за религиска припадност, може да се увиди дека и 
таа претставува извор на дискриминација. Така, 46 % од студентите 
од муслиманска вероисповед изјавиле дека сметаат дека биле 
дискриминирани.1 Најмалку дискриминирани се студентите од 
православна религиска припадност, односно секој 4 студент од 
православна религиска припадност бил дискриминиран.

Табела 32: Приказ на фреквенции кај студенти од различна религиска 
припадност во однос на доживеана дискриминација

        

1 Овој податок во најголема мера се однесува на студентите кои студираат на УКИМ, УКЛО, 
УГД

Религија Да Не Вкупно

Православна N 108 312 420

%   25.7% 74.3% 100.0%

Муслиманска N 68 79 147

%   46.3% 53.7% 100.0%

Католичка N 3 1 4

%   75.0% 25.0% 100.0%

Протестантска N 0 1 1

%   0.0% 100.0% 100.0%

Нерелигиозни N 50 95 145

%   34.5% 65.5% 100.0%

Друго N 3 2 5

% 60.0% 40.0% 100.0%

Вкупно N 232 490 722

% 32.1% 67.9% 100.0%
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Сепак, кога станува збор за возраста со помош на t-test за 
значајност на разлики направена е споредба на аритметичките 
средини (просекот на возраста) на студентите кои биле и кои не 
биле дискриминирани. Утврдено е дека возраста не претставува 
релевантен фактор, што значи дека веројатно студентите во 
текот на студиите или полесно ја забележуваат или навистина 
дискриминацијата се зголемува во погорните години. Од друга 
страна, пак, ова е добар податок бидејќи им овозможува на 
студентите, доколку навистина сè повеќе и повеќе ја перципираат 
дискриминацијата, да излезат од затворениот круг и јавно да 
проговорат за нејзиното постоење.

Табела 32: Значајност на разлики помеѓу студентите кои биле и не биле 
дискриминирани во однос на возраста

Биле дискриминирани 227 22.69 3.741
-.615 .538

Не биле дискриминирани 486 22.91 4.907

N M SD T P
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Дополнително, утврдена е позитивна корелација помеѓу тоа како 
студентите ја рангираат дискриминацијата (колку е важна) и колку 
е присутна на универзитетите/факултетите. Имено, студентите 
кои ја рангираат дискриминацијата како поважна, во поголема мера 
перципираат дека е присутна на факултетите и универзитетите. 
Дури 75 % од оние студенти кои биле жртва на дискриминација, 
биле жртви од страна на професорите, што укажува на фактот дека 
одреден број студенти поради некоја нивна лична карактеристика 
не се третирани еднакво во слични или исти ситуации и дека 
одреден број од професорите, користејќи ја својата позиција на 
авторитет, вршат дискриминаторски дејствија спрема студентите.

Графикон  13. Приказ на изворите на дискриминација кај студентите

Колеги/ студенти Администрација на факултет

Професори и наставен кадар Друго
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Студентите имаа можност да ги рангираат причините за 
дискриминација, па така евидентно е дека во најголема мера 
причините за дискриминација се натпросечното знаење и 
оценките, а најмалку попреченоста.

Табела 33: Аритметички средини во однос на причините за дискриминација

Причина за дискриминација M

Попреченост 1.19

Натпросечно знаење 1.70

Етнички идентитет 1.45

Пол 1.56

Сексуална ориентација 1.32

Родов идентитет или родово изразување 1.29

Брачна состојба 1.25

Возраст 1.44

Религија 1.40

Висина или тежина 1.46

Политичка ориентација 1.36

Партиска припадност 1.32

Социјална класа 1.53

Оценки 1.95

Мајчин јазик 1.51
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Дополнително, студентите наведоа и свои цитати и ситуации во 
кои биле цел на дискриминација. Интересно е дека дел од нив 
наведуваат примери каде постои позитивна дискриминација.

- Бев дискриминирана од страна на студентите и професорите 
поради тоа што пишував побавно за разлика од другите студенти. 
Најтешко ми беше, и сè уште ми е, тоа што професорите ми велат 
да не им се спротивставувам на колегите поради таквиот однос 
кон мене и со тоа ги охрабруваат да се однесуваат така со мене.

- Можеби и не се квалификува како класична дискриминација, но 
чувствувам дека сум дискриминиран од страна на наставниот 
кадар и административните тела поради мојата заложба и 
вложен труд, споредбено од послабите студенти. Тие секогаш 
добиваат повеќе шанси и им се посветува повеќе внимание, со 
цел некако да го „протуркаат“ факултетот, а ние, студентите што 
секогаш се трудиме да научиме работи надвор од курикулумот 
и се вклучуваме во најразлични активности со коишто, на секој 
начин, сме амбасадори на факултетот, не сме доволно ценети. 
Воедно, би сакал да додадам дека оваа дискриминација не 
е присутна само во високото образование, туку воопшто во 
општеството, па не е ни чудо што сите луѓе што сакаат да 
напредуваат и да успеат во професионалниот и личниот живот, 
го бараме излезот надвор од оваа држава.

- Отворени навреди и омаловажувања од страна на професор 
(иако сите други професори знаат кои се нивните проблематични 
колеги, но не се презема ништо), расправа со ментор (заради 
недоразбирање на релација служба за студентски прашања-
ментор), проблеми со студентска служба заради нивни меѓусебни 
недоразбирања и префрлање на топката за вината заради 
давање погрешни информации кои сериозно го одолговлекуваат 
процесот на студирање и завршување на студиите, неодговарање 
на пораки преку е-пошта поврзани со сериозни проблеми...
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- Јас лично наидов на дискриминација на факултетот каде 
што студирам за начинот на оценување како и на вработување 
(асистент, демонстратор). На пример, повеќето студенти кои 
имаат привилегии (тие се деца на професори, ректори, партиски 
припадници, од познати и богати семејства) ги добиваат своите 
оценки без да доаѓаат на предавања или без никогаш да полагаат 
испит. 

Дополнително, на скала од 1 (најмалку важен) до 3 (најмногу 
важен), студентите имаа можност да го рангираат проблемот 
на дискриминација во споредба со другите проблеми на 
универзитетот/ факултетот.
Студентите од ДУТ го перципираат овој проблем како најважен, а 
студентите од УГД како најмалку важен, но секаде е над просекот.

Графикон 13: Аритиметички средини на важноста на проблемот со 
дискриминација кај студентите од различните универзитети

Но, ако се обидеме да направиме дистинкција за кои групи 
овој проблем е најважен, можеме да забележиме дека за 
лицата кои се припадници на ЛГБТ заедницата проблемот со
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дискриминација e особено важен во споредба со другите проблеми 
на универзитетите.

Табела 34: Аритметички средини кај студентите со различна сексуална 
ориентација во однос на важноста на проблемот поврзан со дискриминација

Исто така, овој проблем е поважен за студентите од женски род 
наспрема студентите од машки род.

Табела 35: Аритметички средини кај студентите со различен род во однос на 
важноста на проблемот поврзан со дискриминација

Сексуална ориентација М N SD

Хетеросексуалec 2.06 496 .616

Бисексуалец 2.16 55 .570

Геј/Лезбијка 2.19 21 .680

Квир 2.00 5 .000

Асексуалец 1.88 8 .641

Претпочитаниот одговор не е 
наведен

1.98 52 .610

Вкупно 2.07 637 .612

Род М N SD

Машки 1.91 177 .624

Женски 2.13 511 .600

Не сакам да одговорам 1.75 8 .886

Вкупно 2.07 696 .617
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Кога станува збор за студентите од различна етничка припадност, 
проблемот со дискриминација е најважен за студентите Власи и 
Турци, а најмалку важен за студентите Срби.

Табела 36: Аритметички средини кај студентите од различна етничка 
припадност во однос на важноста на проблемот поврзан со дискриминација

На прашањето во кои ситуации студентите забележале 
дискриминација, може да се види дека најфреквентни се 
одговорите кои се однесуваат на оценувањето, а потоа следува 
дискусијата на час. Овие бројки ни укажуваат дека студентите 
не се чувствуваат слободно да разговараат или да дискутираат 
слободно на часовите поради страв од дискриминација, што влијае 
на слободата на изразување во академската средина, но и поради 
тоа што слободната дискусија може да влијае на крајниот исход на 
оцената.
Дополнително, 62,6 % од студентите наведуваат дека забележале 
дискриминација при оценувањето, што уште еднаш ни покажува 
колку едукацијата и потребата од промени во системот на 
образование, со цел соодветно валоризирање на знаењето на 
студентот, се потребни во голема мера.

Етничка припадност М N SD

Македонци 2.04 518 .582

Албанци 2.23 110 .725

Срби 1.82 22 .501

Турци 2.33 12 .651

Македонци 2.00 4 .816

Албанци 2.19 16 .655

Срби 2.33 9 .707

Турци 1.25 4 .500

Вкупно 2.07 695 .618
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Графикон 15: Приказ на активностите во кои студентите доживеале 
дискриминација

Сепак, и покрај фреквентноста на овој проблем, само 7,6 % 
од сите студентите знаат дека на факултетите има постапка 
за пријавување дискриминација, но за жал сметаат дека таа 
неефикасно се спроведува. Во продолжение се дел од цитатите 
поврзани со ефикасноста при спроведувањето на постапката за 
дискриминација.

- Не сум имал лично искуство, но сметам дека постои адекватна 
шанса за решавање на проблемот доколку се направи постапка.

- За жал не, поради високата поставеност на лицето што 
дискриминира.
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- Не мислам дека воопшто нешто ефикасно се решава. 

- Не е ефикасно, само е проформа. 

- Не, Рамковниот договор нема да се поништи во догледно време, 
а со тоа и квотите кои се гарантирани за Х националност без 
разлика на успехот на индивидуите од таа националност.

Она што загрижува е дека само 6,6 % (52) од студентите некогаш 
пријавиле дискриминација на факултетите. Исто така загрижуваат 
и одговорите на прашањето зошто не пријавиле дискриминација, 
каде најфреквентни се оние одговори дека не знаат каде треба да 
пријават, што говори за потреба од јавно зборување за оваа тема, 
но и афирмирање на улогата на студентските правобранители, 
комисии и слични тела каде би се пријавувала дискриминацијата.

- Не знам каде.

- Не сум забележала директно кон мене.

- Нема да има некаква промена, воедно и не било голем степен 
на дискриминација, не допрело толку до мене.

- Затоа што не верувам дека ќе помогне. Сум била во ситуации 
да се распрашувам кај да пријавам, но сите вработени се држат 
блиску, така што џабе ќе биде истрошена целата енергија 
пријавувајќи, кога можеш едноставно да се отпишеш од 
факултетот. 
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- Да не дојдам во конфликт, па да не положам испит – јас зависам 
од професор.

- Заради страв од професорите да не ме пуштат на испит, или 
како што се вели да не ме „фатат на заб“.

- Не сум доволно запознаена, не сме доволно информирани 
како студенти доколку постои некаков проблем, независно 
дали е дискриминација или некој друг вид, каде би можеле да се 
обратиме и да побараме помош за решавање на проблемот.

- Затоа што не знам каде да пријавам – ми е страв да пријавам 
дискриминација во корумпиран систем.

- Затоа што не сум наишол на ниту еден експлицитен пример 
за дискриминација во текот на моето студирање, можеби само 
случаи на случајна, ненамерна дискриминација, а и тоа било 
многу ретко.

- Затоа што знам дека нема да има ефект и дека не е анонимна.

- Еднаш да, со лош исход за мене и колешката, а потоа веќе не, 
бидејќи тој што дискриминира е заштитен од колегите и од „горе“.

- Дискриминацијата која ја имам посведочено и/или искусено, 
иако честа, не била доволно сериозна за пријавување. Во 
случаите на дискриминација поради социјални класи проблемот 
е во тоа што е срасната во системот во вид на фаворизирање.
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Сепак, од оние кои пријавиле, најголем процент тоа го сториле 
кај деканите на факултетите, кај професорите и кај факултетската 
администрација. Овој податок е интересен за коментирање како 
студентите го перципираат деканот како главна фигура која е 
надлежна за сè, па дури и за дискриминација која ја пријавуваат 
директно кај него. 

Графикон  16. Приказ на одговорите на студентите каде најчесто ја пријавуваат 
дискриминацијата

Според информациите што ги имаат студентите, само  25 % од нив 
се информирани дека била поведена постапка, при што во 12,1% 
била утврдена дискриминација. Од друга страна, пак, кога била 
поведена постапка, во 12,5 % од случаите лицето извршител на 
дискриминација било санкционирано.

Само 14,4 % од студентите велат дека на факултетите има 
политика за унапредување/почитување за различностите, додека 
70,8 % воопшто не се информирани за вакво нешто. Сепак, само 
28,2 % од студентите сметаат дека политиката за унапредување/
почитување за различностите ефикасно ги штити студентите од 
дискриминација. Важно е да се напомене дека повеќе од 90 % од 
студентите на ДУТ не се информирани за тоа дали Универзитетот
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има политика за унапредување на различностите, а тоа можеби 
се должи и на фактот дека на нивната веб-страница, за разлика 
од страниците на останатите универзитети, не се достапни 
податоците кои се однесуваат на политиките на Универзитетот. 
Дополнително, од ДУТ не дадоа одговор и на прашањата за пристап 
на информации од јавен карактер.

Загрижува фактот дека многу мал процент (5 %) од студентите 
велат дека можат да ни го посочат документот/актот кој ја содржи 
политиката на универзитетот или да ни дадат насока каде можеме 
да прочитаме дополнително за политиката. Одговорите се дадени 
во табелата што следува.

- На веб-страница.

- На мојот факултет постои психолошко советувалиште кое е 
бесплатно за студентите.

- Самиот факултет учи за различностите на луѓето и за кохезивно 
живеење. 

- При запишување на факултетот и доделување на стипендии има 
посебни категории лица од различни националности, етнички 
заедници и семеен приход. Ги пишува во соодветните конкурси 
на веб-страниците од факултетите.

- Институтот за човекови права.

- Закон за заштита и спречување на дискриминација.
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Кога станува збор за тоа во колкава мера студентите биле сведоци 
на дискриминаторски настани спрема други лица во рамки 
на универзитетот, потврдно одговориле 27,5 %, а само 3,5 % го 
пријавиле настанот.

На самиот крај, студентите имаа можност на скала од 1 до 10 да 
проценат во која мера сметаат дека студентите на факултетот/
универзитетот се дискриминирани. Според одговорите на 
студентите, најголема перцепција дека постои дискриминација 
имаат испитаниците од ДУТ, а најмала перцепција, испитаниците 
од УКЛО.

Графикон 16: Приказ на аритметичките средини во однос на постоењето 
дискриминација на четирите универзитети

Доколку се обидеме да направиме споредба помеѓу различни 
групи испитаници во однос на тоа во која мера сметаат дека 
студентите на факултетите/универзитетите се дискриминирани 
на скала од 1 до 10 (каде 1 значи најмалку дискриминирани, а 10 
најмногу дискриминирани), може да забележиме дека во однос на 
родовите, за оние студенти кои не сакаат да го идентификуваат 
својот род, сметаат дека постои поголема дискриминација и на 
факултетите и на универзитетите.

Степен на дискриминација на универзитетот

Степен на дискриминација на факултетот
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Табела 37: Аритметички средини кај студентите од различен пол во однос на 
тоа колку сметаат дека студентите се дискриминирани

Род Факултет Универзитет

Машки М 4.27 4.51

N 177 171

SD 2.867 2.897

Женски M 4.79 5.06

N 507 496

SD 2.683 2.663

Не сакам да одговорам М 5.38 5.25

N 8 8

SD 3.378 3.370

Вкупно М 4.66 4.92

N 692 675

SD 2.746v 2.739
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Редовните студенти, кои поминуваат поголем дел од времето 
на факултетите за разлика од вонредните, сметаат дека постои 
поголема дискриминација и на факултетите и на универзитетите.

Табела 38: Аритметички средини кај студентите со различен статус во однос 
на тоа колку сметаат дека студентите се дискриминирани

Машки М 4.27 4.51

N 177 171

SD 2.867 2.897

Женски M 4.79 5.06

N 507 496

SD 2.683 2.663

Вкупно М 4.66 4.92

N 692 675

SD 2.746v 2.739

Род Факултет Универзитет
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Кога станува збор за сексуалната ориентација, студентите кои се 
припадници на ЛГБТ заедницата сметаат дека постои поголема 
дискриминација и на факултетите и на универзитетите, за разлика 
од асексуалците кои сметаат дека студентите се дискриминирани 
во најмала мера на факултетите/универзитетите.

Табела 39: Аритметички средини кај студентите со различна сексуална 
ориентација во однос на тоа колку сметаат дека студентите се дискриминирани

Хетеросексуалци М 4.64 4.87

N 493 482

SD 2.818 2.777

Бисексуалци M 5.19 5.65

N 54 54

SD 2.533 2.412

Геј/Лезбијка М 5.55 6.10

N 22 21

SD 2.405 2.606

Квир М 4.00 4.20

N 5 5

SD 1.414 1.304

Асексуалци M 4.43 3.67

N 7 6

SD 2.992 1.966

Претпочитаниот одговор 
не е наведен

М 4.94 5.25

N 49 48

SD 2.719 2.733

Вкупно М 4.73 4.99

N 630 616

SD 2.769 2.736

Сексуална ориентација Факултет Универзитет
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Студентите од албанска националност сметаат дека постои 
поголема дискриминација и на факултетите и на универзитетите,во 
споредба со студентите кои припаѓаат на други националности.

Табела 40. Аритметички средини кај студентите од различна етничка 
припадност во однос на тоа колку сметаат дека студентите се дискриминирани

Македонци М 4.42 4.67

N 513 500

SD 2.639 2.621

Албанци M 5.92 6.26

N 108 104

SD 2.958 2.930

Срби М 4.52 4.74

N 23 23

SD 3.013 3.018

Турци М 5.55 5.91

N 11 11

SD 2.505 2.256

Роми M 4.00 4.00

N 4 4

SD 3.367 3.367

Бошњаци М 4.20 4.65

N 20 20

SD 2.093 2.254

Власи М 5.00 5.33

N 9 9

SD 3.000 3.000

Етничка припадност Факултет Универзитет
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Дополнително, на самиот крај од истражувачкиот прашалник, 
студентите во рамки на отворено прашање ги споделија своите 
ставови за дискриминацијата и што е она што може да се направи 
со цел да се намал во рамки на универзитетскиот простор.

- Дискриминација на факултетите постои и не само во рамките 
на полови, етнички, национални поделби, туку се манифестира 
и како дискриминација на студенти поради причина што некој 
е „член на блиско или далечно семејство на некој професор“, 
при што одредена група студенти кои ги исполнуваат тие и 
само тие услови, добиваат приоритет при распределување на 
Еразмус размени, студентски пракси, постои бијас во однос 
на оценување, gate keeping на вредни информации за работа/
пракса итн.

- Пристапот на институцијата кон студентите воопшто не 
е индивидуален и персонализиран. Ретко се случува да се 
валидизира, а уште помалку да се цени мислењето на студентот. 
Најверојатно ова е случај на институтите кои бројат многу 
студенти. Резултат на тоа е демотивираност во поглед на 
академското реализирање. Сметам дека ова е само уште еден од 
проблемите кои треба да се адресираат.

Друго М 2.33 1.33

N 3 3

SD 2.309 .577

Вкупно M 4.66 4.93

N 691 674

SD 2.744 2.737

Етничка припадност Факултет Универзитет
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- Присуствував на дискриминација помеѓу студенти кои себеси 
се гледаат како повисока класа и ги дискриминираат тие што 
се повлечени, односно помирни од останатите, упатувајќи им 
навреди, а дискримираната страна одговара со молчење.

- Системот е ужасен! Ни малку не се иде во полза на студентите, 
ама константно се проповеда дека се грижат за нас, па ни доаѓа 
како некој вид сублиминална порака во глава и постојат луѓе кои 
веруваат на пораката, занемарувајќи ја реалната слика. Јас, 
како и огромен дел студенти кои сме малку посамосвесни, сме 
згрозени од принципот на работа. Толку имам да кажам. 

- Анкетниот прашалник беше супер и опфати интересни и теми 
од голема важност, едно нешто што би сакал сакал да предложам 
е повеќе прашања во врска со квалитетот на образование и кои 
промени би можеле да се направат за да се подобри тој квалитет 
за студентите и за професорите, како и повеќе програми и 
склучени договори со разни фирми/друштва за стекнување 
практично искуство на студентите од сите факултети.

- Се  случува девојчиња да бидат бутнати неколку пати по ред 
само за професорот повторно да ги гледа наредната година 
или пак да уценува со сексуална придобивка за оценка. Па 
поради ова многу девојчиња кога одат на предавања или испити, 
внимаваат на тоа да изгледаат ужасно и валкано со цел да го 
положат испитот. Ова е катастрофа.

- Сметам дека Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ е одлично 
демократско место каде што секој може да го сподели своето 
мислење без да биде дискриминиран по која било основа. Ако 
некој се почувствува дискриминиран, сметам дека тоа не е 
објективната состојба, туку индивидуална лична повреда на 
личноста од други причини.
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- Ова анкета е многу важна за сите студенти што имаат право 
да студираат со различна религија, етика. Благодариме за 
анкетата јас веќе 3 години студирам и немам никаква желба или 
такви нешто за дискриминација додека студирам и сум среќна 
да студирам заедно со различни колеги од различна етничка 
припадност.
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 Резултати од длабинските интервјуа

 Во рамките на оваа анализа се спроведоа и две длабински 
интервјуа со испитанци кои доброволно се пријавија да бидат дел 
од ова истражување (студентка од албанска националост од УКИМ 
и студент од македонска националност од УКИМ), кои во целост 
кореспондираат со податоците од квантитативната анализа. 
Целта на овие длабински интервјуа беше да се дознае за две тесно 
поврзани прашања: (1) правичност и инклузивно образование, 
и (2) вознемирување, вклучувајќи дискриминација, сексуално 
вознемирување и хомофобија, меѓу студентите.

Длабинските интервјуа покажуваат дека младите, особено 
младите жени, сметаат дека дискриминацијата врз основа на род 
засега значаен број млади луѓе на универзитетите. Поради тоа, 
постои потреба да се обезбедат еднакви можности и пристап до 
правата за младите луѓе независно од нивниот пол, род, сексуална 
ориентација и/или родов идентитет. Дополнително, студентите ја 
истакнаа зачестената појава на родово базирано насилство, но не 
дадоа конкретни примери врз што ја темелат ваквата констатација. 
Во секој случај, проблемот со родово базираното насилство на 
универзитетите, како облик на дискирминација врз жените, е 
прашање што заслужува посебно внимание и бара специфично 
истражување.  

Перцепцијата на жената во главна улога на домаќинка полека 
се менува, и тоа е видливо на факултетите, но сè уште постојат 
стереотипи во содржините што се изучуваат во литературата 
или во рамки на некои предавања од страна на професорите. 
Кога се претставува улогата на жените, акцентот често се става 
на тоа како тие најмногу да сакаат да бидат мајки и домаќинки, 
наместо да градат професионални кариери. Таквите информации 
на предавањата, преку кои се промовираат родовите стереотипи 
со елементи на сексизам, најчесто се непоткрепени со аргументи. 
Интервјуираните сметаат дека факултетите треба да бидат поле 
каде ќе се елиминираат стереотипните родови улоги наместо да 
се стимулираат дополнително.
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Сепак, генералниот впечаток е дека универзитетите претставуваат 
безбедно и добредојдено место на кое студентите се чувствуваат 
доволно пријатно за да учат. Професорите и студентите во 
најголема мера ја ценат различноста и демонстрираат почит 
спрема другите и посветеност на воспоставување на праведно, 
грижливо општество. Во ретки случаи, кога е забележено 
студентите да покажуваат дискриминаторско однесување – 
што вклучува малтретирање и вознемирување спрема другите 
студенти, тие често реагираат на согледуваните разлики 
(стереотипи) и не сфаќаат дека различноста е една од најголемите 
придобивки на образованието. Насилството и малтретирањето се 
штетни, па затоа се и неприфатливи однесувања кои никогаш не 
се толерираат во атмосфера на почит и прифаќање.

Исто така, интервјуираните студенти истакнаа дека младите 
имаат потешкотии во потврдување на точноста и веродостојноста 
на информациите кои се споделуваат за студентите. Тие треба 
да бидат посоодветно опремени за навигирање низ медиумскиот 
пејзаж и вклучување во конструктивен дијалог. Тие ја истакнуваат 
потребата од поголема медиумска писменост кај младите.

Сè поголем број млади луѓе (студенти), особено за време на 
пандемијата, ја изразуваат својата загриженост за отсуството 
на прашањата поврзани со менталното здравје, како што се 
зголемениот стрес, анксиозност, депресија и други ментални 
болести меѓу нивните врсници. Младите го наведуваат огромниот 
општествен притисок со кој се соочуваат денес и ја изразуваат 
потребата за подобри услуги за ментално здравје на младите. 
Дополнително, студентите сметаат дека доколку не се зборува 
отворено за проблемите со менталното здравје, студентите кои 
се соочуваат со нив сè повеќе ќе бидат цел на дискриминација. 
Тука особено е важно да се истакне дека студентите на УКЛО 
имаат бесплатно психолошко советувалиште, кое беше отворено 
со почетокот на ковид-кризата (што е воедно и прво од ваков вид 
во државата).

Студентите се свесни дека годината зад нас беше исполнета 
со бројни предизвици, што ја направија грижата за младите 
поразлична од она на што сме навикнати и внесоа неизвесност
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 и немир во секојдневниот живот. Со многу од предизвиците, како 
и трагите што ги оставија во студентските животи, студентите се 
соочуваат и денес.  Оттука, неминовна е потребата за отворање на 
психолошки советувалишта на сите универзитети, првенствено 
наменети за студентите со цел да им укаже помош во совладување 
на тешкотиите при снаоѓање во средината во која живеат/
дејствуваат – семејството, факултетот и општеството воопшто, 
како и во успешното остварување на емоционалните и социјалните 
односи и сопствената индивидуалност и самостојност. Сите овие 
аспекти се важни за зголемување на самодовербата, која негативно 
корелира со изложеноста на дискриминација.

Сепак, од друга страна, пак, впечатокот од длабинските интервјуа е 
дека студентите не се запознаени со правните акти кои ги штитат 
од дискриминација.  Алармантни се одговорите дека студентите 
се плашат да пријават дискриминација затоа што не веруваат во 
системот, како и во тоа дека нивните барања нема  бидат разгледани 
и реализирани. Овој податок во целост корелира со податокот од 
нашето истражување дека само 6,6 % (52) од студентите некогаш 
пријавиле дискриминација на факултетите, затоа што не знаат 
каде треба да ја пријават.

Стравот од виктимизација при преземање дејствија за заштита 
од дискриминација ги спречува студентите да се активираат во 
подобрување на условите на факултетите, а со тоа да придонесат 
за превенција и заштита од дискриминација. Имено, студентите 
истакнуваат дека е „подобро да продолжам да функционирам 
онака како што бара системот, отколку подоцна да имам проблеми 
со оценкитe“, што ни говори за недоволен активизам кај младите, 
кој секако исто така придонесува за тоа студентите да бидат неми 
сведоци на дискриминаторското однесување.
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 Заклучоци и препораки

 Правото на образование го вклучува не само правото на 
пристап до образование, туку и правото на одреден квалитет 
на образование, наставни методи приспособени на различните 
потреби на одделни студенти, пренос на знаење и интелектуален 
развој. Сепак, она што нам ни е важно е да утврдиме како студентите 
се чувствуваат во текот на образованието и каква е нивната 
перцепција во однос на дискриминацијата на универзитетите.

Истражувањето кое е пред нас е спроведено на истражувачкиот 
примерок (N = 790) составен од 25 % испитаници од машки род, 
72 % испитанички од женски род и 3 % испитаници кои во однос 
на родовиот идентитет се чувствуваат поинаку, со  просечната 
возраст М = 22,75. Според местото на студирање, процент од 
испитаниците, 61 % – студираат на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“, 6 % на Универзитетот „Климент Охридски“, 18 % на 
Универзитетот „Гоце Делчев“, 12 % на Државниот универзитет 
во Тетово, а 3 % од испитаниците студираат паралелно на два 
универзитета. 

Генерално, можеме да забележиме дека степенот на задоволство 
што го имаат студентите од универзитетите и факултетите е 
натпросечен (М = 3,11), најзадоволни меѓу нив се студентите од 
УКЛО,1 а најмалку задоволни се од УКИМ и ДУТ.
Кога станува збор за статусот на студентите, вонредните 
студенти се позадоволни од редовните студенти и од 
состојбите на универзитетите и од состојбите на факултетите. 
Од длабинските интервјуа, но и од неформалните дискусии со 
студенти, впечатокот на редовните студенти е дека професорите, 
но и административниот кадар се подостапни да одговараат на 
електронска пошта на вонредните студенти, или пак тие имаат 
предност кога ќе се најдат пред канцелариите на професорите 
во термини за консултации под изговор дека „мора да се вратат 
на работа“, па можеби и тука лежат причините за разликите меѓу 
двете групи.

1 Важно е да се напомене дека бројот на испитаници на УКЛО е мал и има поголема маргина 
на грешка.
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Од друга страна, пак, најзадоволни се оние студенти кои студираат 
на втор циклус студии, а најмалку задоволни се оние кои се 
запишани на трет циклус студии. Студентите кои студираат на 
втор циклус, во најголема мера се тукушто завршени студенти кои 
веќе имале позитивно искуство со факултетите/универзитетите 
и затоа и решиле да го продолжат своето образование. Од друга 
страна, пак, голем дел од нив веќе го реализирале вработувањето 
и го почувствувале задоволството од животот во повеќе домени, 
па тоа ги прави да се позадоволни и од академската клима. Сепак, 
она што нè загрижува е фактот што кога станува збор за годината 
на студии, најзадоволни се оние студенти кои се запишани во 
прва година, а најмалку задоволни се оние во петта година, што 
може да претставува индикатор дека студентите се запишуваат со 
поголеми очекувања, кои до крајот на студиите не им се исполнети 
или, пак, дури и се разочаруваат.

Во однос на задоволството на одделните групи студенти по 
различни основи, резултатите покажуваат дека жените се оние 
кои се најзадоволни од климата на универзитетите и факултетите, 
а најмалку задоволни се оние кои не сакаат да одговорат на кој 
род припаѓаат. Но, од друга страна, податоците укажуваат дека 
жените се чувствуваат помалку безбедни на универзитетите 
во однос на мажите. Овие податоци во целост корелираат 
со податоците од длабинските интервјуа, каде студентите 
истакнуваат дека родовата дискриминација сè уште засега многу 
млади луѓе, особено млади жени на универзитетите. Сексуалната 
ориентација и родовиот идентитет се основа која значајно влијае 
на безбедноста, па мажите со различна сексуална ориентација 
се чувствуваат понебезбедно од хетеросексуалните мажи. 
Испитаниците кои не го кажале својот род, а за кој може да се 
претпостави дека не се идентификуваат во зададените бинарни 
категории на жена или маж, изјавиле дека се најмалку безбедни, 
не се ценети на факултетите, немаат чувство дека припаѓаат таму 
и дека сакаат да заминат. 

Во однос на перцепцијата за дискриминација, резултатите од 
квантитативното истражување покажуваат дека е сличен степенот 
на изложеност на дискриминација помеѓу женските и машките 
студенти. Проблемот со дискриминацијата е поважен за жените
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во однос на мажите, а особено поважен за луѓето со различна 
сексуална ориентација во однос на хетеросексуалните студенти.

Родовата еднаквост е основно човеково право и е камен-
темелник на просперитетно образование и модерна економија 
што генерира одржлив раст. Родовата еднаквост е од суштинско 
значење за да се обезбеди еднаков придонес за мажите и жените 
во домот, образованието, на работното место, во општествениот 
живот и економијата. За надминување на предрасудите спрема 
различните, важно е искуството од интеракција со различни 
групи, запознавање со нивните специфики и разбирање на 
нивните потреби и проблеми. Податоците од истражувањето 
покажуваат дека на сите анализирани универзитети, помеѓу 
студентите, постои најголема предрасуда и најмалку се зборува за 
трансродовите луѓе и луѓето со различна сексуална ориентација. 
Најголем дел од студентите одговориле дека за различностите врз 
основа на пол, национална припадност, религиска припадност 
и попреченост слушаат во дискусиите што се водат за време на 
предавањата на факултетите,  а најмалку читаат за различностите 
во публикациите на универзитетите. 
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Дополнително, со текот на студиите, голем дел од студентите ја 
губат мотивацијата за студирање, стекнуваат други приоритети, 
но и со пандемијата веќе година и пол не посетуваат физичка 
настава, што секако придонесува за задоволството од климата 
во високото образование. Студентите кои се симпатизери на 
политички партии се позадоволни од оние кои не се симпатизери 
на ниедна политичка партија од климата на универзитетите и од 
климата на факултетите. Исто така, најзадоволни од климата на 
универзитетите и факултетите се студентите кои се проценуваат 
себеси дека потекнуваат од семејства со висок социоекономски 
статус, а најмалку задоволни оние кои потекнуваат од семејства 
со низок социоекономски статус. Многу често, социоекономскиот 
статус се поврзува и со квалитетот на живот и општо со 
задоволството од животот, па веројатно и од таму произлегува 
дека колку е повисок социоекономскиот статус, толку студентите 
се позадоволни од академската клима. Доминантните групи имаат 
моќ да одредат што е она што ќе се смета за знаење, така што 
таквото школување ги фаворизира студентите на моќниците, а тоа 
доведува до дискриминација на студентите со понизок социјален 
и економски статус. Социологот Бурдје зборува за доминантната 
култура како културен капитал, бидејќи преку образовниот систем 
се трансформира во богатство и моќ, и тој културен капитал е 
нерамномерно распореден низ класната структура. 

Кога станува збор за сексуалната ориентација на студентите и 
задоволството од климата, студентите се групирани во две групи – 
хетеросексуалци и нехетеросексуалци, при што хетеросексуалците 
се оние кои се позадоволни од академската клима, за разлика 
од оние кои не се хетеросексуалци и кои се чувствуваат далеку 
понезадоволни од академската клима.

Дополнително, студентите кои имаат попреченост се 
понезадоволни од климата на универзитетите и на факултетите, од 
оние кои немаат попречености. Тие се чувствуваат понебезбедно 
во однос на студентите без попреченост. Од испитаниците, 7,2 % 
истакнале дека имаат некаква попреченост, најголем процент од 
нив имаат проблем со слаб вид/слепост (3,2%), а 1,6 % перципираат 
дека имаат проблеми со менталното здравје. Секој втор студент 
со попреченост смета дека бил изложен на дискриминација, за 
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разлика од 31 % од студентите кои немаат попреченост. Согласно 
препораките од Комитетот на човекови права, високообразовните 
институции мора да бидат поподготвени за реализација на 
наставниот процес со младите со попреченост. 

Споредбата на студентите со различна сексуална ориентација, ни 
покажува дека академската средина претставува најнепосакува 
средина за студентите кои се геј/лезбијки и тие во најголема 
мера размислувале да си заминат затоа што не се чувствуваат 
прифатено, но и во најголема мера сметаат дека не им се ценат 
мислењата и дека немаат можност да го изразат својот потенцијал. 
Бисексуалците се чувствуваат најмалку ценети и најмалку 
почитувани на универзитетот. 

Веќе долго во психолошките истражувања на односите спрема 
различните групи се користи постапката за утврдување на 
социјалната дистанца. Категоријата „социјална дистанца“ ја опфаќа 
конативната или однесувачката димензија на предрасудите 
(Лазаровски, 1994). Податоците добиени за социјалната дистанца 
ги покажуваат односите спрема определени групи. Наодите од ова 
истражување, во споредба со претходно спроведени истражувања 
на испитаници од истите етнички групи, покажуваат тенденција 
на намалување на социјалната дистанца (Угриновски, И., 1998). 
Новонастаната состојба во тој поглед веројатно е и последица 
од регулирањето на правата и односите на етничките групи кои 
живеат на истата територија. Со цел да се провери социјалната 
дистанца (колку одредена целна група ја чувствуваат блиска или 
далечна) што постои во рамки на универзитетите, преку познатата 
Богардусова скала, студентите беа замолени да одговорат колку 
често комуницирале со лица кои се разликуваат од нив во однос на 
неколку димензии, како на пример: лица со различна религиозна, 
политичка и национална припадност, лица од различен пол, лица 
со различна сексуална ориентација, социјална класа или лица со 
попреченост.

Може да забележиме дека социјалната дистанца е најмала на УКИМ 
и УКЛО, а најголема на ДУТ. Она што нè  загрижува е податокот 
дека студентите во најмала мера остваруваат контакти со лица 
со попреченост во рамки на кампусот, како и со лица што имаат 
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попреченост во учењето, психолошки или други тешкотии што не 
се видливи. Од друга страна, пак, социјалната дистанца е најмала 
кога студентите остваруваат контакти со лица од пол различен од 
нивниот.

Сепак, мора да нотираме дека 234 (29,7 %) студенти одговориле 
дека ја почувствувале дискриминација на своја кожа, од кои 134 
(16,96 %) од УКИМ, 11 (1,39 %) од УКЛО, 42 (5,31 %) од УГД, 42 (5,31 %) 
од ДУТ и 5 (0,63 %) од оние кои студираат на два универзитета, 
односно податоците покажуваат дека приближно една третина од 
студентите биле жртва на дискриминација.

Податоците покажуваат дека студентите од женски пол сметаат 
дека почесто се дискриминирани на универзитетите во однос на  
студентите од машки пол. Во однос на сексуалната ориентација, 
во рамки на својата група, најголем процент на дискриминирани 
студенти има кај студентите кои се геј/лезбијки (43,5 %), а најмалку 
кај оние кој не ја навеле својата сексуална ориентација (26,8 %), 
како и кај оние студенти кои се декларираат како хетеросексуалци 
(31,8 %).

Во однос на податокот кој е најчест сторител на дискриминација, 
дури 75 % од оние студенти кои биле жртва на дискриминација, 
изјавиле дека биле жртви на дискриминација од страна на 
професорите. Податокот укажува дека студентите поради некоја 
лична карактеристика не се третирани како еднакви чинители 
во академската заедница и дека одреден број од професорите, 
користејќи ја својата позиција на моќ, си дозволуваат 
дискриминаторски дејствија спрема студентите.  

Ова истражување покажа дека студентите во Северна Македонија 
во сите нивоа на високообразовниот процес ja перципираат 
дискриминацијата во рамки на универзитетите и факултетите. 
Од друга страна, отсуствуваат ефикасни политики и механизми 
за превенција и заштита од дискриминација кои ќе придонесат 
за подобрување на состојбата со дискриминацијата на 
универзитетите. 



93

Студентите немаат доволно информации за политиките 
и механизмите за заштита од дискриминација на ниво на 
универзитетите. Оние кои знаат за потенцијалните начини за 
заштита од дискриминација немаат доверба да преземат дејствија 
поради ставот дека нема да се постигне промена, или пак, поради 
страв од дополнителна виктимизација поради преземено дејствие 
за заштита од дискриминација.

Според податоците, студентите со различен родов идентитет и 
сексуална ориентација се перципираат како  најмаргинализирани, 
најдискриминирани и со најмалку права во образовниот систем.
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 Препораки

 • Измена и дополнување на Законот за високо образование 
преку кои:
 - Ќе се забрани дискриминација врз сите основи утврдени 
во Законот за спречување и заштита од дискриминација; 
 - Ќе се предвиди воспоставување на механизам за 
превенција и заштита од дискриминација на универзитетите со 
надлежности да превенира и штити од дискриминација во рамки 
на универзитетите;
 - Ќе се воспостави механизам за ревизија на содржините во 
наставните програми и учебниците и ќе се спречи да се објавуваат 
и користат дискриминаторски содржини во наставните програми 
на универзитетите. 
 - Ќе се воспостави систем за прибирање на податоци за 
случаите (преваленција) на дискриминација на универзитетите. 
 • Подготовка и усвојување на интерни акти за спречување и 
заштита од дискриминација во рамки на универзитетите.
 • Воспоставување на  посебно тело за спречување и заштита 
од дискриминација при универзитетите, во чие воспоставување и 
функционирање студентите ќе имаат значајно учество.
 • Спроведување на транспарентен процес за избор на 
студентски правобранители на универзитетите каде тие не се 
избрани.
 • Јавно и редовно информирање на студентите и 
вработените на факултетите и универзитетите за основите и 
формите на дискриминација и достапните механизми за заштита 
од дискриминација и начинот на кој може да се спроведе постапка 
за заштита од дискриминација. 
 • Спроведување на анонимни годишни анкети за 
дискриминацијата од страна на посебните тела за спречување и 
заштита од дискриминација;
 • Универзитетите да обезбедат соодветно приспособување 
на индивидуалните потреби на студентот, зависно од видот и 
степенот на попреченоста. 
 • Ревизија на учебниците и учебните помагала, отстранување 
на спорните содржини и воведување на објективни, научно 
засновани информации кои се темелат на човековите права.
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 • Формална и неформална едукација на студентите за 
дискриминацијата, родово базираното насилство и можните 
начини за надминување. 
 • Значајно учество на студентите во изготвување и 
донесување на актите на универзитетите што се однесуваат 
на подобрување на квалитетот на образованието, зајакнување 
на довербата помеѓу засегнатите страни на универзитетот и 
елиминирање на дискриминаторските практики во сите фази на 
образованието.
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