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ПРАВИЛНИК 

за 

АЛУМНИ КЛУБОТ  

на  

Факултетот за драмски уметности 

 

  

I. ОПШТИ НАЧЕЛА 

 

Член 1 

 „АЛУМНИ КЛУБОТ на Факултетот за драмски уметности во Скопје“, (во 

понатамошниот текст: Алумни клуб на ФДУ) е формиран со намера да ја 

воспостави и охрабри поврзаноста на сите некогашни и сегашни студенти,  

професори и сите оние кои учествуваат или учествувале во работата и 

активностите на Факултетот за драмски уметности кој е во состав на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  

 Алумни клуб на ФДУ се основа под покровителство на Факултетот за 

драмски уметности во Скопје, со поддршка на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“. 

 Алумни клубот на ФДУ има аполитичен, невладин и непрофитабилен 

организациски облик на поврзување, во кое сите членови имаат еднакви права.  

 

Член 2 

 Името на клубот е: „АЛУМНИ КЛУБ на Факултетот за драмски уметности во 

Скопје“. 

 Скратено име на клубот е „ Алумни клуб на ФДУ“. 

 Клубот има свој логотип со квадратен облик, кој е составен од логотипот на 

Факултетот за драмски уметности во Скопје, по кој следува натписот АЛУМНИ на 
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кирилично и латинично писмо, на десната страна од логотипот на Факултетот за 

драмски уметности во Скопје. 

 

Член 3 

 Алумни клубот на ФДУ го застапува Претседател, кој го предлага 

Деканатската управа на Факултетот за драмски уметности во Скопје, а го 

потврдува Програмскиот одбор на Алумни клубот на ФДУ. 

 Мандатот на Претседателот на Алумни клубот на ФДУ е ограничен. 

 Претседателот на Алумни клубот на ФДУ ја врши својата работа согласно 

Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Правилникот на Факултетот за 

драмски уметности во Скопје и Правилникот на Алумни клубот на ФДУ. 

 Во случај на спреченост на Претседателот, неговата работа ја врши заменик 

Претседателот на Алумни клубот на ФДУ. 

  Алумни клубот има Програмски одбор, кој е составен од членови на 

катедрите од Факултетот за драмски уметности во Скопје, како и претставници на 

дипломираните студенти од прв, втор и трет циклус студии и некогашни 

вработени на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Бројот на претставници 

на дипломираните студенти од прв, втор и трет циклус студии и некогашни 

вработени на Факултетот за драмски уметности во Скопје е најмалку за три члена 

поголем од бројот на членови од катедрите од Факултетот за драмски уметности во 

Скопје. 

 Членовите на Програмскиот одбор ги предлага Претседателот на Алумни 

клубот и Деканатската управа на ФДУ. 

 

 

II. НАМЕРИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА АЛУМНИ КЛУБОТ НА ФДУ - 

СКОПЈЕ 

 

Член 4 

 Алумни клубот на ФДУ ги има следните цели: 

• поврзување и комуникација со сите припадници на сите некогашни и 

сегашни студенти, професори и сите оние кои учествуваат или 
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учествувале во работата и активностите на Факултетот за драмски 

уметности, 

• формално и неформално доживотно образование на дипломираните 

студенти на Факултетот за драмски уметности во Скопје, 

• негување на традицијата на Факултетот за драмски уметности во Скопје, 

• професионална, научно-техничка и уметничка соработка на 

некогашните и сегашни студенти и професори од Факултетот за драмски 

уметности во Скопје за унапредување на истата во средините во кои 

делуваат, 

• следење и поддршка на развојот на Факултетот за драмски уметности во 

Скопје, 

• унапредување и промовирање на научно-уметничките дела во 

аудиовизуелните и сценскоизведувачките области кои се резултат на 

заедничката соработка на членовите на Алумни клубот на ФДУ со 

Факултетот за драмски уметности во Скопје, 

• барање и моделирање на линкови и начини на влијание на одлуките на 

Владата и другите институции, кога одлучуваат за делење на државни и 

европски финансиски средства за поддршка и развој на сценско-

изведувачката и аудиовизуелната дејност во Р.Македонија, 

• поддршка на членовите на Алумни клубот на ФДУ при нивната стручно-

уметничка и научна работа, 

• помош при реализација на нови иницијативи во областа на 

сценскоизведувачката и аудиовизуелната уметност, како и во научно-

истражувачките проекти, 

• грижа за угледот на професијата и образованието, кои ги обезбедува 

Факултетот за драмски уметности во Скопје, 

• грижа за квалитетот на работата на Факултетот за драмски уметности во 

Скопје, 

• промоција на практиките за процена и повратен ефект од студиските 

програми на Факултетот за драмски уметности во Скопје,  

• промовирање на достигнувањата на членовите на Алумни клубот на 

ФДУ, 
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• зајакнување на социјалните врски меѓу Факултетот за драмски уметности 

во Скопје и сите некогашни и сегашни студенти,  професори и сите оние 

кои учествуваат или учествувале во работата и активностите на 

Факултетот за драмски уметности, 

• промоција на вештините кои се стекнуваат при студирање на Факултетот 

за драмски уметности во Скопје, 

• информирање на јавноста. 

 

Член 5 

 Алумни клубот на ФДУ  ги извршува следните поставени цели и задачи: 

• организира претставување и презентирање на сценско-изведувачки и 

аудиовизуелни дела, организира стручни и научни конференции, 

расправи, предавања, семинари, округли маси и слични настани во врска 

со Алумни клубот на ФДУ, 

• издава билтени и други публикации и објавува во електронски медиуми 

за прашања од областа на работа на Алумни клубот на ФДУ во склад со 

важечките прописи, 

• учествува во стипендирање на студенти кои студираат на Факултетот за 

драмски уметности во Скопје и во странство, промовирајќи ја 

различноста, 

• пронаоѓање на донатори за обезбедување на финансиски средства за 

активностите на Алумни клубот на ФДУ и на Факултетот за драмски 

уметности во Скопје, 

• организирање на јавна поддршка за Факултетот за драмски уметности во 

Скопје и барање на материјални и финансиски средства за негов развој, 

• барање за обликување на нов организациски облик за поврзување и 

влијание на одлуките на Владата и другите институции, кога одлучуваат 

за делење на државни и европски финансиски средства за поддршка и 

развој на сценскоизведувачката и аудиовизуелната дејност во 

Р.Македонија, 

• доделување на награди на домашни и странски лица, кои особено се 

истакнале со активности во областа со која се занимава Алумни клубот 

на ФДУ, 
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• организирање на собири за членовите и за други слични настани, 

• реализација на програмата на Алумни клубот на ФДУ. 

 

 

III. ЧЛЕНСТВО 

 

Член 6 

 Член на Алумни клубот на ФДУ - Скопје е секое лице кое успешно ја 

завршило било која одобрена студиска програма, спроведена од Факултетот за 

драмски уметности во Скопје. 

 Член на Алумни клубот на ФДУ - Скопје е секое вработено и пензионирано 

лице на Факултетот за драмски уметности во Скопје, персонал, професори и 

соработници кои успешно завршиле друга јавно призната високо-образовна 

студиска програма и општествено признато лице со особено значајни остварувања 

и придонес во областа на уметноста, науката, образованието, стопанството, 

културата и други области. 

 

 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

 Член 7 

 Правилникот е донесен на ден 23.05.2013 година и стапува во сила со денот 

на објавување во Универзитетски гласник. 

 

 

 

 

 ДЕКАН 

 Вон. проф. м-р Лазар Секуловски 

 

 


