
Пазар 
Универзитетот за туризам и мена мент во 

Скопје е високо - образовна институција која 
функционира според принципите на глобалната 
престижна образовна филозофија која е 
компатибилна со стандардите на водечките 
економии и конкурентните бизнис заедници на 
светско ниво. Императив во наставниот процес е 
креирање, инплементација и постојано 
подобрување на квалитетот на академските и 
применливите знаења во функција на продуцирање 
на кадри кои поседуваат извонредни компетенции, 
знаења и вештини со цел успешно интегрирање во 
деловниот свет. Универзитетот за туризам и 
мена мент во Скопје ги подготвува своите 
дипломирани студенти за успешно справување со 
предизвиците во 21-от век, за претприемачко, 
критичкото и креативното размислување, за 
интегрирање во мултикултурни средини и 
практикување на глобалниот етички кодекс, за 
проактивно стратешко позиционирање и бизнис 
престиж. Уникатноста и препознатливоста на 
УТМС е во примената на ЕКТС методологијата во 
едукативниот процес која гарантира високо ниво 
на стекнати знаења, компетенции и вештини. 
Дипломите и сертификатите што ги издава 
Универзитетот децидно ги дефинираат 
постигнувањата на студентот, во правец на усвоени 
знаења, вештини и компетенции од одбраната 
област за студирање, без разлика дали се работи за 
академски потреби, односно за продолжување на 
студиите на студентот на друг странски 
универзитет или за професионални потреби, како 
остварување на право на вработување во одредена 
професија. Со примената на ЕКТС кредит - 
трансфер системот за оценување, кој се применува 
на универзитети кои се лидери во високото 
образование, создавањето на квалитетен работен 
кадар на пазарот на трудот во Република 
Македонија и надвор од нејзините граници, за 
студентите на УТМС е загарантиран.

Достигнувања
Универзитетот за туризам и мена мент во 

Скопје е добитник на врвни национални и 
меѓународни признанија и награди, кои го 
потврдуваат неговиот успех. По повод Светскиот 
ден на туризмот, Министерството за економија го 
додели признанието за соработка во областа на 
туризмот за 2016 година во категоријата 
факултети. Истата година, УТМС како учесник на 
6-та меѓународна конференција S T 2016 - So th 
ast rope To rism во Белград е награден со 

престижната награда Brand Leader Award 2016, за 

низа достигнувања во областа на глобалниот 
туризам и продуцирање на високо квалификувани 
кадри. Оваа награда, како и низа други, го 
потврдуваат високиот меѓународен статус на 
Универзитетот за туризам и мена мент во Скопје. 
Во 2015-та Универзитетот за туризам и мена мент 
во Скопје е добитник на Европската златна награда 
за квалитет во образованието, што ја доделува 
Светската бизнис Академија, во чии рамки 
функционира меѓународниот „Аристотел Комитет“. 
Согледувајќи ги визиите, стратегиските определби, 
како и оперативните концепциски активности, по 
цело сообразната евалуација на активностите во 
областа на високото образование на ниво на 
Европа, Светската Бизнис Асемблеа, донесе одлука 
Универзитетот за туризам и мена мент во Скопје 
да биде прогласен за носител на награда за 
квалитет и бизнис престиж во сферата на 
едукацијата во Европа. Истата година 
Универзитетот за туризам и мена мент во Скопје, 
по втор пат се стекна со признанието во високото 
образование - S per rand во Република Македонија 
за 2015 2016 година. Истатата 2015 година, 
Универзитетот за туризам и мена мент во Скопје 
е првата високо образовна институција од 
Република Македонија која се стекнала со 
исклучително високото признание од NWTO – 
Ted al, диплома за квалитет во едукацијата во 

туризмот. Две престижни награди во областа 
на мена ментот, што ги доделува светски 
признатата Асоцијација за Мена мент и 
консалтинг „Other Ways“ од Париз, Република 

ранција. Доделувањето на наградите се 
случи во енева на 18-ти ноември 2013 
година во „Grand Hotel empinsky“, каде на 
Ректорот на Универзитетот за туризам и 
мена мент од Скопје, Проф. д-р Аце 
Миленковски му беа доделени двете награди, 
кои го потврдуваат квалитетот и престижот 
на оваа институција во светски рамки, 
односно „TH  MA STIC IV  CONTIN NTS 
AWARD OR ALIT  AND XC LL NC “ 
и „TOTAL ALIT  MANAG M NT 

APTIT D  S AL OR HIGH ALIT  
P R ORMANC  AND B ST C STOM R 
SATIS ACTION“. Една од помаркантните награди е 
и националната награда од Центарот за 
институционален развој ЦИР за општествена 
одговорност која ја потврдува одговорноста на 
УТМС, како компанија која се грижи за заедницата 
каде делува, но и што е уште поважно ја покажува 
својата големина во областа на филантропијата.

Во рамки на истражувачката дејност, УТМС 6 
години по ред организира интернационален научен 
конгрес за бизнис, економија, спорт и туризам 
„ICONB ST“ во кој се опфатени различни области 
како бизнис, економија, спорт и туризам, со цел да 
се поттикне развојот на научната мисла, преку 
учество на научници со објавување на своите 
научни истражувања и оригинални научни ракописи 
кои содржат анализи и решенија со важни 
теоретски емпириски и нормативни прашања.

Историјат
Првиот приватен акултет за туризам ја добил 

својата акредитација за работа на 19-ти јуни 2006 год. 
Од тогаш па натаму, успешноста на Универзитетот 
за туризам и мена мент континуирано се движи во 
нагорна линија. Две години подоцна во 2008 според 
одредбите од Законот за високо образование 

акултетот за туризам прераснува во Универзитет за 
туризам и мена мент надоградувајќи ја својата 
успешност со отварање на други факултети. 
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ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Т С

Универзитетот за туризам и мена мент во 
Скопје, преку својот фонд за стипендирање 
„Проф. д-р. убе Миленковски“ секоја година 
доделува стипендии со кои им овозможува на 
најдобрите студентите да студираат на 
Универзитетот.

УТМС е член на Светската туристичка 
организација на обединетите нации ( NWTO).

УТМС е добитник на престижната диплома за 
квалитет во образованитето во туризмот 
Т D AL.

УТМС има свое меѓународно научно списание 
o rnal of economics, индексирано во 20 светски 
бази меѓу кои позначајни се:  BSCO, conLit, 
ABI IN ORM Comple te (Pro est), B SIN SS 
COLL CTION (Pro est) и conBi .

УТМС е член на асоцијацијата IACB  
(International Assem ly for Collegiate B siness 
d cation)

Со тоа, на територијата на Република 
Македонија, стандардите за високо образование 
добиваат нов критериум. Успехот на 
Универзитетот не завршува тука, односно во 
академската 2009 2010 Универзитетот за туризам 
и мена ментја запишува првата генерација на 
студенти постидпломци. Со ова името на 
Универзитетот за туризам и мена мент во Скопје 
станува синоним за квалитет во високото 
образование, трасирајќи пат за развој на многу 
генерации. Огромен придонес кон развојот на 
УТМС има акултетот за туризам и угостителство 
од Опатија под чие менторство и тесна соработка 
се одвива и тековната оперативна работа на 
Универзитетот.

Производ
Методологијата  на УТМС се базира на 

стекнување на потребното знаење и создавање на 
високо квалитетни професионалци во полињата 
кои се предмет на студиски програми. 
Универзитетот интегрира 5 факултета: акултет за 
туризам, Економски факултет, акултет за 
меѓународен маркетинг мена мент, акултет за 
мена мент на човечки ресурси и акултет за 
претприемачки бизнис. Внимателно избраната 
наставна програма, која претставува синтеза од 
теорија и пракса, со цел комплетно да ги оспособи 
и да ги подготви студентите со вештини за 
организација, планирање и мена ирање на нивното 
знаење и кариера во иднина.

Универзитетот за туризам и мена мент ги следи 
новите модерни трендови и им овозможува на 
студентите пристап до сите потребни информации 
и материјали. Преку Е - студентската платформа 
имплементирани се Е - досиеа и студентите имаат 
пристап до Е - библиотеката, која содржи повеќе од 
15.000 домашни и странски наслови како и 
сопствени публикации.

ункционирањето на секој од факултетите на 
Универзитетот за туризам и мена мент е 
поддржано од Одборите за соработка и доверба со 
јавноста, кои се состојат од искусни професионалци 
во релевантната област на тој бизнис сектор. 
Истите, комплетно се посветени на наставните 
програми и нивното кореспондирање со праксата. 

Понесени од желбата да научат повеќе за светот, 
студентите се стекнуваат со искуство преку учество 
на натпревари, едукативни семинари и конференции, 
како и преку практичниот тренинг во успешни 
компании и институции во државата и надвор, како и 
во рамките на УТМС Центарот за кариера.

Неодамнешен 
развој

Универзитетот за 
Туризам и мена мент во 
Скопје им овозможува на 
студентите да студираат 
според светските стандарди. 
Просториите во 
Универзитетот се 
опремени според високи 
стандарди на квалитет, чија 
цел е текот на наставата да 
биде проследен на 
највисоко ниво. 
Конференциските сали, 
амфитеатарот на 
Универзитетот им 
овозможуваат на 
студентите да чуствуваат 

припадност и задоволство да бидат дел од една 
образовна установа, препознатлива по својата 
уникатност и надвор од границите на државата.

Интернационалната Еразмус  програма за 
размена на студенти и мобилност на кадри е уште 
една од новитетите кои го подобруваат 
работењето на УТМС и развојот на кадрите.

Промоција
Промотивните активности на Универзитетот 

за туризам и мена мент се интегриран современ 
маркетинг пристап кон сите субјекти на пазарот. 
Најважниот дел од промоцијата на УТМС е 
спроведен преку веб - страната на Универзитетот, 
електронските медиуми и социјалните мрежи, како 

што се ејсбук ( ace ook), 
Инстаграм (Instagram) и Твитер 
(Twitter), каде редовно се 
презентирани тековните 
активности на Универзитетот. 
Атрактивностите и 
специфичноста на  наставните 
програми на петте факултети на 
УТМС се презентираат директно 
во неколку средни училишта низ 
државата, за да можат 
заинтересираните студенти 
директно да контактираат со 
наставниот кадар на Унивезитетот 
и да научат нешто повеќе за 
методите на работа. Исто така, 
неизбежен дел од наставниот 
процес се посетите на саеми, 

конгреси и настани низ целиот свет, каде што 
студентите придонесуваат за промоција на 
Универзитетот и достојно интернационално 
претставување.

Вредност на трговската марка
Универзитетот за Туризам и мена мент во 

Скопје работи во правец на создавање високо 
квалитетни кадри и подготвува идни лидери, 
оспособувајќи ги да се соочат со предизвиците и 
динамичните трендови во бизнисот. Брендот 
УТМС е препознатлив и по својот иновативен 
едукациски пристап, кој е заснован на вредносните 
пропозиции со фокус на оддржлив развој и 
мена ерски интегритет. Преку воспоставена 
интернационална мрежа, УТМС обезбедува 
мобилност на студентите, алумните и кадрите 
ширум светот. Во рамки на УТМС владее 
пријателска и топла атмосфера, преку која се 
креираат можности за менторство, коучинг и 
додавање на вредности на студентите во правец 
на нивна надоградба. 
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