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заедница. За таа цел треба да продолжи трендот сѐ поголем број жени
Ромки да се стекнуваат со диплома и да имаат високо образование.
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Вовед
Институтот за човекови права (ИЧП), во соработка со Централниот европски универзитет
(ЦЕУ) од Будимпешта, го имплементише проектот „Roma Placement Program“, од мај до
декември 2015 г. кој има за цел ангажирање дипломирани Роми во невладини неромски
организаци во период од една година. Проектот беше спроведен во Македонија и во Србија,
а беше финасиран од National Endowment for Democracy. Во рамки на проектот, Институтот
за човекови права, од септември 2015 до март 2016 година, спроведе истражување со цел да
се дојде до вкупниот број запишани и дипломирани Роми на државните и на приватните
факултети во Република Македонија во периодот од 2004 до 2014 година.
Потребата за ова истражување произлезе од недостатокот на податоци и извештаи во врска
со Декадата на Ромите во високото образование, за периодот 2005-2015 година, поточно,
недостасуваа истражувања конкретно за запишани и за дипломирани Роми во високото
образование.
По спроведувањето на истражувањето добивме резултати кои се однесуваа на вкупниот
број запишани Роми на државните и на приватните универзитети во Република Македонија
и колку од нив го завршиле високото образование. Исто така, од ова истражување може да
се утврди колку доделувањето на стипендиите од Ромскиот Образовен Фонд1 од
Будимпешта им помогнало на ромските студенти, колку стипендијата ги мотивирала да се
запишуваат и да дипломираат, а со тоа и да се зголеми бројот на високообразовани Роми во
Република Македонија.
Во продолжение следи анализа на бројот на запишани и на дипломирани мажи и жени
Ромки, како и споредба на бројот на запишани и дипломиран Роми.
Податоците за запишани и дипломирани студенти Роми во високото образование од 2004
до 2014 година се преземени од издадените публикации од Државниот завод за статистика.
Во текот на истражувањето имавме одредени пречки заради недоволното постоење или
комплетното непостоење на податоци за сите факултети на државните универзитети, а со
тоа и од неможноста да дојдеме до реален број запишани и дипломирани студенти Роми.

1 Ромски образовен фонд, http://www.romaeducationfund.hu/
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Законската поставеност на високото образование и правото на
помалите етнички заедници во Република Македонија
Според пописот од 2002 година, застапеноста на Ромите во вкупното население во
Република Македонија изнесува приближно 2.66% (53.879)2 со што Ромите се четвртата по
големина етничка заедница во државава (по Македонците, Албанците и Турците), а според
неофицијалните проценки на локалните ромски невладини организации застапеноста на
Ромите од вкупното население е многу поголема и изнесува дури и до 6%.
Во Република Македонија правото на образование е гарантирано со Устав и е достапно на
секого под еднакви услови. Припадниците на заедниците имаат право на настава на својот
јазик во основно и во средно образование, на начин утврден со закон. Официјалните
податоци потврдно индицираат дека бројот на Роми студенти е поразително мал.
Во Законот за унапредување и заштита на правата на заедниците кои се помалку од 20% од
населението во Република Македонија јасно стои дека припадниците на заедниците имаат
право на образование, во сите степени, на својот јазик, во согласност со закон 3.
Иако Законот за основно образование предвидува право на изучување на мајчин јазик,
изборниот предмет Ромски јазик и култура најчесто не им е понуден како избор на
учениците роми во основните училишта, каде застапеноста на Ромите е помала од 20 %.
Како оправдување за овој проблем властите го истакнуваат недоволниот број наставници
кои би можеле да го предаваат овој предмет, меѓутоа не се превземаат конкретни решенија
за проблемот и не се воведуваат мерки со кои би се поттикнал избор на овој тип образование
меѓу ромските студенти.
Во средното образование воопшто не се нуди, ниту како изборен предметот, ромскиот јазик
и култура. Во високото образование се нуди предметот Ромски јазик како изборен за сите
студенти на државните факултети, што е предвидено во член 103 од Законот за високо
образовани и гласи: Наставата на високообразовните установи се изведува на македонски
јазик. Припадниците на заедниците, заради изразување, негување и развивање на својот
идентитет и другите особености, имаат право на настава на јавните високообразовни
установи на мајчин јазик. Финансирањето од државата ќе се обезбеди за високото
образование и на јазикот на кој зборуваат најмалку 20% од населението во Република
Македонија. Наставата на јавните педагошки високообразовни установи за образование на
воспитувачи за предучилишно воспитание и за наставници за основно образование, како и
по дидактичко-методичките предмети за наставници за средно образование, може да се
одвива и на јазиците на припадниците на другите заедници кои не се мнозинство во
2 Државен завод за статистика, Попис од 2002 година. http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=54 (пристапено септември.2015)
3 Службен весник на Р.Македонија бр. 92, http://www.slvesnik.com.mk/Issues/ED8DC7AF8F917D4B9704F49E8EFCD0DB.pdf, бр. 07-2939/1 од 17 јули 2008

година(пристапено септември 2015)
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Република Македонија. Наставата на приватните високообразовни установи може да се
изведува и на јазиците на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република
Македонија или на еден од светските јазици4
Иако во Уставот и во законите на Република Македонија се предвидува изучување на
мајчин јазик на заедниците во текот на образованието, изучувањето на ромскиот јазик и
култура во основното образование им се нуди на учениците Роми како изборен предмет
само во неколку основни училишта, додека во средно образование воопшто не се нуди. Во
високото образование, до пред неколку години, постоеше изборен предмет Ромски јазик на
Филолошкиот факултет во Скопје, кој моментално е укинат. Можеби, доколку се нуди, како
што со закон е предвидено, изучување на мајчин јазик, ќе има поголем број дипломирани
Роми кои ќе учат на мајчин јазик и со поголема леснотија ќе го завршат образованието. Исто
така, доколку се воведе катедра за Ромски јазик, сигурно ќе има поголема заинтересираност
при запишување на студентите Роми на факултет.
Охридскиот рамковен договор, од 2001 година, во делот за образование и употреба на
јазиците предвидува: „Во основното и средното образование наставата ќе се изведува на
мајчините јазици на учениците, а истовремено во цела Македонија ќе се применуваат
унифицирани стандарди за академските програми.“5
Еден од клучните документи за Декадата на Ромите е стратегијата на Ромите 2005-20156
година во која една од приоритетните области е образованието.
Во стратегијата на Ромите, 2005-2015 година, предвидени се мерки за подобрување и за
вклучување на Ромите во високото образование. Мерките се следниве:
 задржување на државниот систем на квоти, но притоа да се зголеми квотата за упис
на учениците Роми од 2% на 4%. Препорака е да се процени за кои факултети секоја
учебна година постои интерес (во договор со државнофинансираните универзитети);
 Обезбедување стипендии за студентите Роми на сите факултети и обезбедување
менторска помош;
 При сместувањето во студентските домови да се даде приоритет во листите на
студентите Роми;
 Зголемување на бројот на студенти Роми запишани на факултетите кои продуцираат
наставнички кадри со цел да се постигне оптималниот број обучен ромски кадар;

Закон за високо образование 14.03.2008 file:///C:/Users/Hp/Downloads/visokoto_obrazovanie_35_14032008.pdf (пристапено сетември 2015)
Рамковен договор 13.08.2001 http://www.siofa.gov.mk/data/file/Ramkoven_dogovor_mk.pdf од 13.08.2001(пристапено септември 2015)
Министерство за труд и социјална политија јануари 2005 http://www.mtsp.gov.mk/wbstorage/files/strategija_romi.pdf од јануари 2015 (пристапено септември
2015)
4
5
6
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 Обезбедување обуки за студентите на Педагошкиот факултет за антидискриминацијата во образованието, со цел зголемување на сензитивноста на идните
професори;
 Создавање услови за отворање катедра - Ромолошки студии при Универзитетот Св.
Кирил и Методиј, каде јазикот ќе биде предмет на настава, а не јазик на кој ќе се
одвива наставата, како и да се отвори студиска група на ромски наставен јазик на
Педагошкиот факултет;
 Да се стимулира поголема партиципација на Ромите во наставничките кадри на сите
државнофинансирани универзитети во државава;
 Во наставниот програм „Методика“ на наставничките и педагошките факултети да
се внесе посебен дел за обука на идните наставници за работа со етнички мешани
класови, како и со деца од сиромашни семејства;
 Универзитетската управа да биде поангажирана во надминувањето на проблемите
на Ромите во образованието;
 Промовирање активности преку кои ќе се стимулира интеракцијата со студентите од
други етнички групи;
 Меѓусебна соработка и комуникација на сите Роми кои се средношколци или
студенти, имајќи ги предвид досегашните позитивни искуства.
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Запишани студенти Роми на државните и на приватните
факултети во Република Македонија, во учебната
2004 – 2014 година
Во учебната 2004/20057 година беа запишани вкупно 103 студенти Роми од кои 57 жени, а
46 мажи, од кои најголем број на следниве факултети: Правен факултет 20 студенти, од кои
7 жени; Филозофски факултет 15, од кои 8 жени; Економски факултет 12, од кои 9 жени;
Педагошки факултет 10, од кои 8 жени; Филолошки факултет 8, од кои 7 жени; Медицински
факултет 5, од кои 4 жени; Стоматолошки факултет 4, од кои 1 жена, Факултет за туризам5, од кои 3 жени. Помал интерес има при запишување на студентите Роми на Природноматематичкиот факултет, Факултетот за ликовна уметност и на Факултетот за музичка
уметност.8

Во учебната 2005/20069 година беа запишани вкупно 140 студенти Роми од кои 71 жени, а
69 мажи, со тоа што се зголемил бројот на запишани Роми студенти на државните и на
приватните факултети за 37 студенти повеќе од претходната учебна година. Воедно и оваа
учебна година бројот на жени е поголем и голем дел од нив се запишале на факултети на
кои се изучуваат општествени науки и тоа на следниве факултети: Правен факултет 32
студенти, од кои 15 жени, Филозофски факултет 25, од кои 15 жени, Филолошки факултет
14, од кои 7 жени, Педагошки факултет 13, од кои 11 жени, Економски факултет 8, од кои
5 жени, Медицински факултет 6, од кои 4 жени, Природно-математички 5, од кои 2 жени,
Факултет за музичка уметност вкупно 5, Факултет за туризам Охрид 4, од кои 1 жена,
Стоматолошки факултет 4, од кои 1 жена.

Во учебната 2006/200710 година беа запишани вкупно 186 студенти, од кои 80 жени, а 106
мажи и оваа учебна година се зголемил бројот на запишани Роми студенти за 46 повеќе од
претходната учебна година, но е намален бројот на запишани жени, додека бројот на мажи
е зголемен на факултетите на кои се изучуваат општесвени науки. Најголем број запишани
студенти Роми во оваа учебна година се на Правниот факултет 34, од кои 10 жени,
Филозофски факултет 22, од кои 12 жени, Филолошки факултет 17, од кои 10 жени,
Економски факултет 13, од кои 6 жени, Медицински факултет 13, од кои 7 жени, Јавна
администрација –УЈЕ Тетово 10, од кои 2 жени, Факултет за туризам 4, од кои 1 жена,
Факултет за музичка уметност 5, Правен факултет-УЈЕ Тетово 5, од кои 3 жени.
Не е достапна публикацијата на веб страна на Државниот завод за статистика, податоците се превземени преку слободен пристап до информации
Детални податоци за сите факултетит ги има на Анехс I стр.27
Не е достапна публикацијата на веб страна на Државниот завод за статистика, податоците се превземени преку слободен пристап до информации
10
Не е достапна публикацијата на веб страна на Државниот завод за статистика, податоците се превземени преку слободен пристап до информации
7
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Во учебната 2007/200811 година беа запишани вкупно 184 студенти, од кои 86 жени, а 98
мажи. Во оваа учебна година се намалил бројот на запишани Роми студенти за 2 студента,
но и бројот на жени во однос на мажи е помал. Мажите повторно се најмногу застапени на
факултетите на кои се изучуваат општесвените науки. Најголем број запишани студенти
Роми се на Филозовски факултет 30, од кои 21 жени, Правен факултет 24, од кои 8 жени,
Филолошки факултет 15, од кои 9 жени, Педагошки факултет 12, од кои 8 жени,
Медицински факултет 11, од кои 6 жени, Економски факултет 7, од кои 5 жени, Педагошки
факултет-Штип 9, од кои 7 жени, Факултет за јавна администрација- УЈЕ Тетово 9, од кои
3 жени, Факултет за музичка уметност 6, Факултет за туризам и угостителство Охрид 4, од
кои 1 жена. Исто така голем интерес имаше и при запишување на приватните факултети.

Во учебната 2008/200912 година биле запишани вкупно 233 студенти, од кои 113 жени, а 120
мажи. Во оваа учебна година драстично се зголемил бројот на запишани Роми и тоа за 49
студенти Роми повеќе од претходната учебна година. Оваа учебна година се зголемува и
бројот на запишани жени и повеќето од нив се застапени на факултетите на кои се изучуваат
општесвените науки. Најголем број запишани студенти Роми се на следниве факултети:
Филозофски факултет 37, од кои 23 жени, Правен факултет 25, од кои 10 жени, Филолошки
факултет 15, од кои 8 жени, Медицински факултет 13, од кои 7 жени, Факултет за јавна
администрација и политички науки- ЈУЕ 12, од кои 5 жени, Педагошки факултет 11, од кои
9 жени, Економски факултет 9, од кои 5 жени. За прв пат во учебната 2008/2009 година
Факултетот за безбедност има запишано 8 студенти, од кои 3 жени. Просекот на запишани
студенти Роми во претходните години беше максимум 2 запишани Роми, Филолошки
факултет- Државен универзитет Тетово 8, од кои 4 жени, Педагошки факултет – Штип 7, од
кои 4 жени, Машински факултет 6, од кои 1 жена, Правен факултет – УЈЕ Тетово 5, од кои
3 жени.

За учебната 2009/201013 година, во публикацијата на Државниот завод за статистика дадени
се податоци само за вкупниот број запишани студенти Роми и со тоа не можеме да
направиме споредба колку од нив се жени, туку само кој е вкупниот број, кој изнесува 86
запишани студенти Роми. Споредбено со претходните години, ова е најмал број запишани
студенти Роми на државните и на приватните универзитети и тоа на следниве факултети:
Филозофски факултет 9, Филолошки факултет 9, Педагошки факултет- Штип 9, Факултет
за медицински науки- Штип 5, Правен Факултет –Кочани 5, Факултет за информатика –

Државен завод за статистика, Запишани студенти во учебна година 2007/2008, 2009
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=38&rbr=194(пристапено октомври 2015)
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Државен завод за статистика, Запишани студенти во учебна година 2008/2009, 2010
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=38&rbr=190(пристапено октомври 2015)
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Државен завод за статистика, Запишани студенти во учебна година 2009/2010, 2011http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=38&rbr=272
(пристапено октомври 2015)
11

9

Штип 4, Правен факултет Скопје 4. Можеме да забележиме дека голем дел запишани
студенти Роми се на државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Во учебната 2010/201114 година беа запишани вкупно 212 студенти, од кои 104 жени и 108
мажи , Претходната учебна година беа 126 студенти повеќе запишани, а не е и голема
разликата во односот мажи и жени со тоа што се покажува дека секоја година има се
поголема заинтересираност на запишување на мажи и жени на факултетите. Најголем број
запишани студенти Роми се на следниве факултети: Филозофски факултет 35, од кои 26
жени, Правен факултет 17, од кои 12 жени, Филолошки факултет 13, од кои 8 жени,
Педагошки факултет 12, од кои 8 жени, Медицински факултет 9, од кои 4 жени, Факултет
за јавна администрација и политички науки- УЈЕ Тетово 7, од кои 5 жени, Факултет за
безбедност 6, од кои 1 жена, Филолошки факултет-Државен Универзитет Тетово 5, од кои
3 жени, Правен факултет Кичево 5, од кои 2 жени, Земјоделски факултет-Штип 4, Правен
факултет – Кочани 5, од кои 4 жени, Педагошки факултет - Штип 4, од кои 2 жени.

Во учебната 2011/201215 година биле запишани вкупно 216 студенти од кои 110 жени, а 106
мажи. Бројот на запишани студенти Роми е зголемен за 4, но исто така се зголемил и бројот
и на запишани жени во однос на мажи. Најголем број запишани студенти Роми се на
следниве факултети: Филозовски факултет 20, од кои 13 жени, Медицински факултет 17,
од кои 12 жени, Филолошки факултет 10, од кои 8 жени, Педагошки факултет 11, од кои 6
жени, Филолошки факултет – Штип 9, од кои 4 жени, Факултет за туризам и бизнис
логистика Гевгелија 9, од кои 3 жени, Факултет за безбедност 8, од кои 1 жена, Факултет за
земјоделски науки и храна 7, од кои 5 жени, Природно-математички факултет 7, од кои 1
жена, Правен факултет Кочани 7, од кои 1 жена, Факултет за медицински науки –Штип 6,
од кои 5 жени, Педагошки факултет – Штип 6, од кои 4 жени, Технички факултет Битола 6,
Бизнис Академија Смилевски 5, од кои 4 жени, Факултет за природни и технички наукиШтип 5, од кои 2 жени, Фармацевтски факултет 4, од кои 3 жени, Правен факултет Кичево
4, од кои 1 жена, Економски факултет Штип 4, од кои 3 жени, Правен факултет- УЈЕ Тетово
4, од кои 2 жени.

Во учебната 2012/201316 година беа запишани вкупно 219 студенти Роми, од кои 105 жени,
а 114 мажи, со што бројот на запишани студенти се зголемил за 3 студенти. И оваа учебна
година поголем е бројот на запишани мажи. Најголем број запишани студенти Роми се на

Државен завод за статистика, Запишани студенти во учебна година 2010/2011, 2013 http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=38&rbr=440
(пристапено октомври2015)
15
Државен завод за статистика, Запишани студенти во учебна година 2011/2012, 2013 http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=38&rbr=448
(пристапено октомври 2015)
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Државен завод за статистика, Запишани студенти во учебна година 2012/2013, 2014http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=38&rbr=516(
пристапено октомври 2015)
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следниве факултети : Правен факултет 16, од кои 6 жени, Филозофски факултет 16, од кои
9 жени, Медицински факултет 14, од кои 8 жени, Економски факултет 11, од кои 8 жени,
Филолошки факултет 10, од кои 8 жени, Факултет за медицински науки – Штип 11, од кои
7 жени, Факултет за јавна администрација и политички науки – УЈЕ Тетово 9, од кои 5 жени,
Факултет за туризам и бизнис логистика Гевгелија 9, од кои 6 жени, Филолошки факултетШтип 9, од кои 6 жени, Правен факултет Кочани 9, од кои 4 жени, Технички факултет
Битола 7, од кои 2 жени, Правен факултет Кичево 7, од кои 4 жени, Факултет за туризам и
угостителство Охрид 6, од кои 3 жени, Факултет за безбедност 5, од кои 1 жена, Педагошки
факултет – Штип 5, од кои 1 жена, Факултет за музичка уметност- Штип 4, од кои 1 жена.

Во учебната 2013/201417 година беа запишани вкупно 233 студенти, од кои 119 жени, а 114
мажи. Бројот на запишани студенти бил зголемен за 14 студенти. Значи, во оваа учебна
година има најголем број запишани студенти Роми, а со тоа и најголем број запишани жени.
Најголем број запишани суденти Роми се на следниве факултети: Филозовски факултет 19,
од кои 12 жени, Медицински факултет 18, од кои 10 жени, Правен факултет 17, од кои 6
жени, Филолошки факултет 11, од кои 9 жени, Факултет за медицински науки- Државен
Универзитет Тетово 11, од кои 6 жени, Факултет за јавна администрација и политички
науки- УЈЕ Тетово 11 студенти, од кои 7 жени, Факултет за музичка уметност 8, Педагошки
факултет 7, од кои 4 жени, Технички факултет - Битола 7, од кои 3 жени, Правен факултет
Кичево 6, од кои 2 жени, Градежен факултет 5 од кои 3 жени, Стоматолошки факултет 5,
од кои 3 жени, Факултет за безбедност 5, од кои 2 жени, Факултет за туризам и бизнис
логистика Гевгелија 5, од кои 2 жени, Висока школа за новинарство и односи со јавноста 5,
од кои 2 жени, Фармацевтски факултет 4, од кои 2 жени, Економски факултет – Штип 4, од
кои 3 жени.

Државен завод за статистика, Запишани студенти во учебна година2013/2014, 2014
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=38&rbr=523(пристапено октомври 2015)
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1. Запишани студенти Ромки (пораст и намалување на бројот на
запишани Ромки) по учебна година од 2004 до 2014 година
На годишно ниво бројот на запишани Роми студенти расте од година во година.
Заклучуваме дека расте и бројот на запишани женски, односно девојки Ромки и тоа во
2004/2005 година, од вкупниот број запишани, 57 беа женски, во 2005/2006 година бројот
се зголемува на 71 женски студент, 2006/2007 година дури на 80 женски, 2007/2008 година
порасна на 86 жени, 2008/2009 се искачи дури на 113 запишани жени, 2009/2010 немаме
податоци за поделбата на мажи-жени, (во публикацијата издадена од државниот Завод за
статистика даден е само вкупниот број), 2010/2011 година беа запишани 104 жени,
2011/2012 година беа 110 жени, 2012/2013 година запишани се 105 женски студенти, а
2013/2014 година има најмногу запишани и тоа 119 женски студенти. Од горенаведените
податоци може да се види дека најголем број студенти Ромки има во учебната 2013/2014 и
тоа 119 женски студенти.
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2. Атрактивни факултети при запишувањето на студентите Роми,
наспроти „неатрактивните“факултети и колку програмите за
стипендирање се пресудни при запишувањето на факултет кај
ромските студенти
При запишување на студентите Роми на државните и на приватните факултети
најпримамливи факултети биле: Филозофски Факултет, Правен факултет, Филолошки
Факултет, Економски Факултет и Медицински Факултет. Подоле во текстов може да ги
погледнете подетално бројките колку вкупно имало запишани во периодот од 2004-2014
година.
Во следните графикони се прикажува и бројот на запишани Роми студенти на атрактивните
факултети во период од 2004 – 2014 година. Бројките се следниве:
Филозофски факултет при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ Скопје - вкупен број на
запишани студенти Роми во периодот од 2004 до 2014 година е 228, од кои 139 жени.
Најголем број запишани студенти има во учебната 2008/2009 година, вкупно 37, во
учебната 2010/2011 година беа запишани по 26 жени.

Вкупен број запишани студенти на Филозовски
факултет
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Правен факултет при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ Скопје - вкупен број на
запишани студенти Роми од 2004-2014 година е 195, од кои 86 жени. Најголем број
запишани студенти Роми се бележи во учебната 2006/2007 година, вкупно 34 студенти
Роми, а најголем број запишани женски студенти Роми во учебната 2005/2006 година се 15
жени.
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Вкупен број запишани студенти на Правен факултет
2004-2014 година
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На Филолошкиот факултет при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ Скопје - вкупниот
број запишани студенти Роми од 2004 до 2014 година е 122, од кои 76 женски. Најголем
број запишани студенти се во учебната 2006/2007 година, вкупно 17, од кои 10 женски.

Вкупно запишани студенти Роми на Филолошки
факултет
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Медицински факултет Скопје - вкупен број запишани студенти Роми од 2004-2014 година
е 108, од кои 62 жени. Најголем број запишани студенти се во учебната 2013/2014 година,
вкупно 18, а најголем број запишани жени се во учебната 2011/2012 година, односо вкупно
12.
14

Вкупно запишани студенти Роми на Медицински
факултет
2004-2014 година
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Педагошки факултет Св. „Климент Охридски“ при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“
Скопје - вкупен број запишани студенти Роми од 2004 до 2014 година е 95, од кои 63 жени.
Најголем број запишани студенти се во учебната 2005/2006 година, вкупно 13, а истата
учебна година се запишани и најголем број женски студенти, вкупно 11.

Вкупно запишани студенти Роми на Педагошкиот
факултет
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Економски факултет при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ Скопје - вкупен број на
запишани студенти Роми во периодот 2004-2014 година е 83, од кои 50 жени. Најголем број
запишани студенти има во учебната 2006/2007 година, односно вкупно 13 студенти.
Најголем број запишани женски студенти има во учебната 2004/2005 година, односно
вкупно9.
15

Вкупно запишани студенти Роми на Економски
факултет
2004-2014 година
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Од таканаречените „неатрактивни“ факултети за ромските студенти, од 2004-2014 година
ниту еден Ром не бил запишан на следниве факултети: Факултет за ветеринарна медицина,
Факултет за електротехника и информатички технологии, Технолошко-металуршки
факултет, Шумарски Факултет, Факултет за биотехнички науки Битола, а мал е и интересот
за запишување и на Воената академија.
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3. Програми кои потпомогнаа во високото образование на Ромите
Од 2001 година започна стипендирањето на студентите Роми на државните и на приватните
факултети во Република Македонија. Во 2007 година Ромската комеморативна
универзитетска програма РМУСП18 ја презеде Ромскиот образовен фонд19. Од учебната
2010/2011 година започна со реализација Програмата за стипендирање студенти Роми кои
студираат медицина (РХСП) во Македонија, Бугарија, Романија и Србија. Голем број од
овие земји имаат направено значајни чекори во реформата на своите високообразовни
политики и системи, сѐ со цел развој и напредок на студентите и на целокупното
усогласување на националните политики со меѓународните кои се однесуваат на високото
образование.
Ромскиот образовен фонд – Програма за стипендирање (РЕФ/ПС), на годишно ниво го
објавува доделувањето стипендии за програмите РМУСП и РХСП. РМУСП објавува
конкурс за академски стипендии наменети за студенти Роми кои се државјани или постојани
жители од следниве држави: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Чешка,
Унгарија, Косово, Македонија, Црна Гора, Романија, Србија, Словачка и Турција.
Кандидатите кои може да аплицираат треба да студираат на додипломски, постдипломски,
магистерски или докторски студии на државно-акредитираните универзитети во матичната
земја, односно во земјата каде што живееат.
РЕФ спореведува проекти кои помагаат за подобрување на образованието на студентите
Роми. А се однесува на следните активности: Помош на општините во подготовките да го
преземат донесувањето на одлуките на полето на образованието, на пример; Активности
кои се фокусираат на зголемување на квалитетот на образованието на Ромите: Менторство
во основно (од IV до VIII), со цел да се зголеми стапката на прогресија; Поддршка за
обезбедување учебници за ранливите групи ученици во заедниците со доминантно ромско
население – преку позајмување од училишните библиотеки, обезбедување специјални
евтини изданија; Обезбедување обука на наставниците и за менторите; Користење на
ромските образовни центри со цел родителите да се поврзат со училиштата и да се допре до
родителите преку обука, споделување на најдобрите практики за рано школување, кампањи
за информирање и за издигнување на јавната свест; Примена на искуството од примерот
„Танода“ во Унгарија, за да се најдат најдобрите начини за организирање дополнителни
часови и воннаставни активности; Зголемување на обемот на програмите за стипендии и
менторство на ниво на средното образование20.

Ромски образовен фонд http://www.romaeducationfund.hu/upatstvo-za-pri-avuva-e
Ромски образовен фонд http://www.romaeducationfund.hu/ref-one-page#
Ромски образовен фонд, „Унапредување на образованието на Ромите во
Македонија“http://www.romaeducationfund.hu/sites/default/files/publications/web_macedonia_report_macedonian.pdf стр.48-49 од 2007(пристапени февруари
2016)
18
19
20
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3.1.Колку стипендии се доделени од програмата РМУСП и РХСП
Податоците што се достапни на веб страната на Ромскиот образовен фонд од Будимпешта
се од учебната 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015;2015/2016 година, додека
податоци за бројот на доделени стипендии во периодот од 2001 до 2010 година не успеавме
да добиеме.
Во учебната 2011/2012 година, преку програмата РМУСП се доделени вкупно 106
стипендии, од кои 56 за мажи, а 50 за жени . За Програмата РХСП –медицинари, доделени
се вкупно 75 стипендии, од кои 25 за мажи, а 50 за жени. Вкупно доделени стипендии од
двете програми се 181, од кои 100 за жени.
Во учебната 2012/2013 година преку програмта РМУСП доделени се вкупно 80 стипендии
од кои 36 за мажи , а 44 за жени. Со Програмата РХСП –медицинари вкупно се доделени
стипендии за 72 студенти, од кои 26 за мажи, а 46 за жени. Вкупно доделени стипендии од
двете програми се 152, од кои 90 за жени.
Во учебната 2013/2014 година преку програмата РМУСП доделени се вкупно 105
стипендии, од кои за мажи 51 и за жени 54. Со програмата РХСП –медицинари вкупно
доделени стипендии се 56, од кои 17 за мажи и 39 за жени. Вкупно доделени стипендии од
двете програми се 161, од кои 93 за жени.
Во учебната 2014/2015 година преку програмата РМУСП доделени се вкупно 106
стипендии, од кои за мажи 55 и 51 за жени. За Програмата РХСП –медицинари, вкупно се
доделени 38 стипендии, од кои 12 за мажи, а 26 за жени. Вкупно доделени стипендии од
двете програми се 144, од кои 77 за жени.
Во учебната 2015/2016 година, преку програмата РМУСП доделени се вкупно 113
стипендии од кои за мажи 61, а за жени 52. За Програмата РХСП –медицинари дадени се
вкупно 23 стипендии од кои 4 за мажи, а 19 за жени. Вкупно доделени стипендии од двете
програми се 136, од кои 71 за жени21.
Вкупно доделени стипендии од РЕФ за 2011/2012 - 2015/2016 година се 774 од кои
стипендирани жени се 431. Според бројот на стипендирани студенти Роми може да се
заклучи дека голем дел од запишаните добиваат стипендии, а тоа е и мотив плус да се
запишат сè поголем број студенти Роми на државните и на приватните факултети. Ако ги
споредиме бројот на запишани во учебната 2011/2012 година, кога вкупно запишани биле
212 студенти, од кои 104 се жени, а доделени беа 181 стипендија, од кои 100 се жени, ни
станува јасно дека 70% од вкупно запишаните студенти се стипендирани, што воопшто не
21

Ромски образовен фонд http://www.romaeducationfund.hu/scholarship-beneficiaries (пристапено февруари 2016)
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е мал број. Но, кога ќе се спореди колку се вкупно стипендирани и колку од нив се
дипломирани студенти, соодносот е многу мал. Стипендиите се од голема важност за
ромската заедница, за да има сè поголем број запишани и дипломирани студенти Роми.
Благодарение на стипендиите го имаме денешниот број дипломирани Роми и се надеваме
дека нема да остане на тоа, туку од година во година тој број ќе се зголемува.

4. Мислење на студентите Роми
Европски Центар за Малцински Прашања (ЕЦМП) спроведе истражување за статусот на
студентите Роми во високото образование во 2005 година. Според добиените податоци,
дознаваме дека студентите Роми се прашувани за национална припадност кога полагале
испит, а тоа за нив е знак на дискриминација за време на испитот. 69% од вкупниот број на
испитаници одговориле дека во нивно присуство слушнале некој од нивните колеги да каже
„циганска работа„ Заклучокот е дека иако студентите не-Роми ги прифаќаат нивните
колеги Роми, сепак тие имаат предрасуди и стереотипи за нив, а тоа е основа за
дискриминаторско однесување кон студентите Роми22.
Од спроведеното истражување може да се заклучи дека студентите Роми во високото
образование имаат чувство на дискриминираност и сметаат дека најдискриминирана
етничка заедница во Република Македонија се токму Ромите и дека токму тој однос е една
од причините да се откажат од студирање на факултет.

Европски Центар за Малцински Прашања (ЕЦМП) анализа„ РОМИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈАТА: АНАЛИЗА И
ПРЕПОРАКИ“http://www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/Monographs/monograph_3_mac.pdf стр 49-62 од 2005 ( пристапено февруари 2016)
22
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III. Дипломирани студенти Роми по години од 2007 до
2014 година
Во 200723 година дипломирале вкупно 13 студенти Роми, од кои 7 се жени, а 6 мажи.
Најголем број од дипломираните студенти се на Педагошкиот факултет при Универзитетот
Св. „Кирил и Методиј“ од Скопје и тоа вкупно 5 студенти, од кои 3 се жени.

Дипломирани Роми во
2007 година
5

0
Вкупно

жени

Педагошки Факултет

Филолошки Факултет

Медицински Факултет

Правен Факултет

Филозовски Факултет

Во 200824 година дипломирале вкупно 30 студенти Роми, од кои 16 жени и 14 мажи. Со тоа
бројот на дипломирани Роми од претходната година се зголемил за 17, додека бројот на
дипломирани жени, за разлика од претходната година, се зголемил за 7 студенти. Најголем
број дипломирани Роми во оваа година е на Филозофскиот факултет при Универзитетот Св.
„Кирил и Методиј“ Скопје и тоа вкупно 8, од кои 3 се жени.

23
24

Државен завод за статистика, Дипломирани студенти 2007, 2008http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=37&rbr=201 (пристапени ноември 2015)
Државен завод за статистика, Дипломирани студенти 2008, 2010http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=37&rbr=199(пристапени ноември 2015)
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Дипломирани Роми
во 2008 година
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Во 200925 година дипломирале вкупно 28 студенти Роми, од кои 17 жени, а 11 мажи. Во
оваа учебна година вкупниот број дипломирани Роми, во однос на претходната годниа, е
намален за 2, додека бројот на дипломирани жени Ромки се зголемува. Најголем број
дипломирале на Филозофскиот факултет при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ Скопје,
вкупно 5 студенти, од кои 4 жени и 1 маж.
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Државен завод за статистика, Дипломирани студенти 2009,2010 http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=37&rbr=302
(пристапени ноември 2015)
25
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Во 201026 година вкупно дипломирале 35 студенти Роми од кои 20 жени, а 15 мажи, со што
оваа учебна година бројот на дипломирани Роми се зголемил за 7 студенти, во однос од
претходната година, а бројот на дипломирани жени за 3. Најголем број на дипломирани
Роми е на Факултетот за јавна администрација и политички науки при УЈЕ –Тетово, вкупно
8 студенти, од кои 3 жени и 5 мажи.

Дипломирани Роми
во 2010 година
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Во 201127 година дипломирале вкупно 22 студенти Роми, од кои 11 жени и 11 мажи. Во оваа
учебна година се намалил бројот на дипломирани студенти, за разлика од претходната
година, и тоа за 13 студенти. Најголем број дипломирани студенти Роми, во оваа учебна
година, има на Филозофскиот факултет вкупно 3 студенти, од кои 2 жени и 1 маж и на
Факултетот за драмски уметности при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ Скопје, и тоа
вкупно 3 студенти, од кои 1 жени и 2 мажи.

Државен завод за статистика, Дипломирани студенти 2010, 2011 http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=37&rbr=273(пристапени ноември 2015)
Државен завод за статистика, Дипломирани студенти 2011, 2012 http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=37&rbr=363(пристапени ноември 2015)
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Дипломирани Роми
во 2011 година
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Во 201228 година дипломирале вкупно 39 студенти Роми, од кои 18 жени и 21 мажи, за
разлика од претходната учебна година, кога има зголемување на вкупниот број
дипломирани студенти за 17, а бројот на дипломирани жени е зголемен за 7 студенти.
Најголем број дипломирани студенти Роми има на Филозофскиот факултет при
Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ Скопје, вкупно 10, од кои 6 жени и 4 мажи.
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Државен завод за статистика, Дипломирани студенти 2012, 2015 http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=37&rbr=578
(пристапени ноември 2015)
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Во 201329 година дипломирале вкупно 26 студенти Роми, од кои 13 жени и 13 мажи. Се
бележи повторно намалување на бројот за 13 студенти, а бројот на дипломирани жени се
намалува за 5. Најголем број дипломирани Роми оваа година има на Економскиот факултет
при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ Скопје, вкупно 3 и сите 3 се жени.
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Во 201430 година дипломирале вкупно 32 студенти Роми, од кои 15 жени и 17 мажи. Во
оваа учебна година бројот на дипломирани се зголемил за 6, а бројот на дипломирани
жени е за 2 помалку. Најголем број дипломирани Роми има на Филозофскиот факултет
при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ од Скопје, вкупн 5 и сите 5 се жени.
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Државен завод за статистика, Дипломирани студенти 2013, 2015 http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=37&rbr=582(пристапени ноември 2015)
Државен завод за статистика, Дипломирани студенти 2014, 2015http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=37&rbr=606(пристапени јануари 2016)
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Дипломирани Роми
во 2014 година
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1. Споредба по години на дипломирани студенти Роми
Споредбено по години, од вкупно дипломираните мажи и жени, може да се види дека
најголем број дипломирани Роми има во 2012 година, дури 39 студенти, а во 2014 година
32 студенти. Во 2008 година вкупно се 30 дипломирани Роми. Во зависност од годините,
имаме пораст и пад, што може да се види од следнава табела:

Вкупно дипломирани мажи и жени од
2007до 2014 година
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Вкупниот број дипломирани Роми, со оглед на полот се 117 жени и 108 мажи, односно
вкупно дипломирани во Република Македонија, во периодот од 2007 до 2014 година се 225
Роми. Бројката од 117 дипломирани жени Ромки укажува дека Декадата на Ромите успеа да
мотивира повеќе девојки/жени да се запишат, да дипломираат и да се стекнат со
универзитетска диплома. Ова укажува на фактот дека започна кршењето на предрасудите
кон нив како жени кои потекнуваат од ромската заедница, кои го напуштаат своето
образование и се мажат во раната младост. Истражувањево, на некој начин, докажува дека
сѐ поголем број жени Ромки го продолжуваат своето образование, во однос на мажите.

Вкупно дипломирани Роми
во периодот 2007-2014 година

мажи

жени

IV. Вкупен број запишани и дипломирани студенти Роми
Ако направиме споредба колку Роми се запишани на факултетите од 2004 до 2014 година и
колку од нив дипломирале во периодот од 2007 до 2014 година, може да видиме дека вкупно
запишани Роми се 1.812, од кои 881 се мажи, а 845 се жени. Што се однесува до
дипломираните Роми, во однос на запишаните, односот е многу помал и тоа вкупно
дипломирани Роми се 225, од кои 108 мажи, а 117 жени. Се поставува прашањето - Каде е
проблемот за малиот број дипломирани Роми - во однос на запишаниите, прашање на кое
во овој момент одговор немаме.
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Вкупно запишани и дипломирани студенти Роми
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89%
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дипломирани

На графиконот подолу може да видиме илустриран приказ на успешно запишаните и
дипломираните Роми, споредбено по пол:

Вкупен број запишани и дипломирани студенти,
споредбено по пол
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Заклучоци и препораки
Заклучоци
Од достапните публикации на Државниот завод за статистика, за периодот од 2004 до 2007
година не се опфатени сите факултети што ги има во Република Македонија и со тоа имаме
недостаток на целокупните податоците за запишаните и за дипломираните Роми на
државните и на приватните факултети.
Уставно загарантираното право за учење на мајчин јазик не се остварува доволно кај
студентите Роми, бидејќи не им се дава можност истите да го изучуваат својот мајчини јазик
преку изборниот предмет Ромски јазик.
При запишувањето на државните и на приватните факултети бројот на студенти Роми, од
година во година расте.
Поголем е бројот на запишани Роми студенти –мажи, во однос на запишаните студенти
Роми –жени.
Во временскиот периодот од 2004 до 2014 година зголемен е бројот на запишани Роми
студентина педагошките факултети, и тоа вкупно 95 студенти.
Помал интерес има при запишувањето на студентите Роми на техничките науки, во однос
на зголемениот интерес на општествените науки.
Објавените податоци говорат дека најголемиот дел од студнете Роми се стипендирани.
Постои голема разлика помеѓу бројот на запишани студенти Роми и дипломираните
студенти Роми.
Поголем е бројот на дипломираните студенти Роми – жени, од бројот на дипломираните
студенти Роми - мажи, во однос на запишаните студенти Роми мажи и студенти Роми –
жени.
Предрасудите дека девојките Ромки се мажат млади и не го завршуваат своето образование
до крај се побиваат со фактот дека е зголемен бројот на запишани и дипломирани жени
Ромки на факултетите во Р.Макеоднија.
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Препораки

Државниот завод за статистика редовно и навремено да ги споделува на веб страната своите
публикации поврзани со високото образование во Република Македонија.
Да се зголеми бројот на наставници за предучилишно образовани негуватели и во основно
образование – наставници, со цел поголема инклузија на децата Роми во образовниот
систем.
Државните и приватните факултетите да ги ажурираат своите веб страни со цел добивање
целосни податоци на запишуваните и дипломираните Роми на факултетите, на годишно
ниво.
Да продолжи запишувањето на студенти Роми на општествените науки и дополнително
мотивирање на студентите Роми да се запишуваат на техничките факултети.
Надлежните институции да продолжат со преземените активности што беа спроведени за
високото образование со Стратегијата за Ромите во Република Македонија.
Да продолжи стипендирањето на студентите Роми и во иднина со цел добивање поголем
број запишани Роми на државните и на приватните факултети во Република Македонија.
Преземање афирмативни мерки за изборниот предмет Ромски јазик во високото
образование, со цел стекнување придобивка да се изучува Ромскиот јазик и култура како
редовен предмет за учениците Роми во основното и во средното образование.
Воведување мотивациони механизми на стипендираните студенти Роми од РЕФ со цел да
се зголеми бројот на дипломирани Роми.
Да се зголеми бројот на дипломирани Роми на педагошките факултети, како најнеопходен
наставнички кадар за ромската заедница, за подобрување на нивното образование.
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АНЕКС I
Запишани студенти Роми на државните и на приватните факултети,
од 2004 до 2014 година
Во учебната 2004/2005 година вкупниот број запишани студенти Роми е 103, од кои 57 се жени.
Наголем број запишани Роми се на следниве факултети:
-

Правен факултет, Скопје - вкупно 20, од кои 7 се жени.

-

Филозовски факултет, Скопје - вкупно 15, од кои 8 се жени.

-

Економски факултет, Скопје - вкупно 12, од кои 9 се жени.

-

Педагошки факултет, Скопје - вкупно 10, од кои 8 се жени.

-

Филолошки факултет, Скопје - вкупно 8, од кои 7 се жени.

-

Медицински факултет, Скопје - вкупно 5, од кои 4 се жени.

-

Стоматолошки факултет, Скопје - вкупно 4, од кои 1 жена.

На следниве факултети бројот е помал за 4 запишани студенти Роми и тоа:
-

Висока медицинска школа, Битола, вкупно 2, од кои 1 жена.

-

Природно-математички факултет, Скопје, вкупно 1, од кои 0 жени.

-

Градежен факултет, Скопје - вкупно 2, од кои 1 жена.

-

Машински факултет, Скопје - вкупно 3, од кои 1 жена.

-

Технички факултет, Битола - вкупно 3, од кои 1 жена.

-

Интердициплинарни студии по јавна администрација, Битола, вкупно 1-жена.

-

Електортехнички факултет - вкупно 1 жена.

-

Фармацевски Факултет - вкупно 1 жена.

-

Фкултет за биотехнички науки, Битола- вкупно 1-жена

-

Факултет за туризам Охрид - вкупно 5, од кои 3 жени.

-

Педагошки факултет, Штип - вкупно 1 жена.

-

Факултет за ликовна уметност - вкупно 2, од кои 1 жена.

-

Факултет за драмска уметност - вкупно 1 жена.

-

Факултет за музичка уметност - вкупно 1 жена.

-

Факултет за физичка култура - вкупно 1 жена.

-

УЈЕ, Тетово

-

Бизнис и јавна администрација - вкупно 1жена.
Јавна администрација - вкупно 1 жена.
Факултет за комуникациски науки и технологии - вкупно 1 жена.

Во учебната 2005/2006 година вкупниот број запишани студенти Роми е 140, од кои 71 се жени.
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Наголемиот број запишани Роми студенти се на следниве факултети:
-

Правен факултет, Скопје - вкупно 32, од кои 15 жени.

-

Филозовски факултет, Скопје - вкупно 25, од кои 15 жени.

-

Филолошки факултет, Скопје - вкупно 14, од кои 7 жени.

-

Педагошки факултет, Скопје - вкупно 13, од кои 11 жени.

-

Економски факултет, Скопје - вкупно 8, од кои 5 жени.

-

Медицински факултет Скопје - вкупно 6, од кои 4 жени.

-

Стоматолошки факултет, Скопје - вкупно 4, од кои 1 жена.

На следниве факултети бројот на запишани студенти Роми е помал за 4 и тоа:
-

Висока медицинска школа, Битола, вкупно 1 жена.

-

Природно-математички факултет, Скопје, вкупно 5, од кои 2 жени.

-

Градежен факултет, Скопје,вкупно 1.

-

Машински Факултет, Скопје, вкупно 2, од кои 1 жена.

-

Технички факултет, Битола, вкупно 3, од кои 1 жена.

-

Фкултет за биотехнички науки, Битола, вкупно 2 студента.

-

Факултет за туризам Охрид, вкупно 4, од кои 1 жена.

-

Педагошки факултет, Штип, вкупно 2 жени.

-

Факултет за ликовна уметност, вкупно 2, од кои 1 жена.

-

Факултет за драмска уметност, вкупно 2 студента.

-

Факултет за музичка уметност, вкупно 5 студента.

-

Рударско-геолошки факултет, Штип, вкупно 2 студента.

-

Земјоделски науки и храна, Скопје, вкупно 2 студента.

-

Економски факултет Прилеп, вкупно 1 студент.

-

Студии по новинарство, вкупно 2 студента, од кои 1 жена.

Приватен универзитет:
-

На правни и политички науки, вкупно 2 студента, од кои 1 жена.

Во учебната 2006/2007 година вкупниот број запишани студенти Роми е 186, од кои се 80 жени.
Наголем број запишани Роми се на следниве факултети:
-

Правен факултет, Скопје, вкупно 34 студенти, од кои 10 жени.

-

Филозовски факултет, Скопје, вкупно 22 студенти од кои 12 жени.

-

Филолошки факултет, Скопје, вкупно 17 студенти, од кои 10 жени.
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-

Економски Факултет, Скопје, вкупно 13 студенти, од кои 6 жени.

-

Медицински Факултет, Скопје, вкупно 13 студенти, од кои 7 жени.

-

УЈЕ, Тетово Јавна администрација, вкупно 10 студенти, од кои 2 жени.
Висока медицинска школа, Битола, вкупно 3 жени.
Природно-математички факултет, Скопје, вкупно 1 студент.
Градежен факултет, Скопје, вкупно 1 студент.
Машински факултет, Скопје, вкупно 3 студенти.
Технички факултет, Битола, вкупно 6 студенти, од кои 1 жена.
Електротехнички факултет, вкупно 2 студента.
Фармацевстки Факултет, Скопје, вкупно 1 жена.
Стоматолошки факултет, вкупно 2 студента
Факултет за туризам Охрид, вкупно 4, од кои 1 жена.
Факултет за физичка култура, вкупно 1 жена.
Педагошки факултет, Штип, вкупно 3 жени.
Факултет за ликовна уметност, вкупно 2, од кои 1 жена.
Факултет за драмска уметност, вкупно 3, од кои 2-жени.
Факултет за музичка уметност, вкупно 5 студенти.
Рударско-геолошки факултет, Штип, вкупно 2 студента.
Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје, вкупно 3 студенти.
Економски факултет, Прилеп, вкупно 2 студента.
Студии по новинарство, вкупно 3, од кои 2 жени.
Шумарски факултет, Скопје, вкупно 2 студента.
Педагошки факултет, Битола, вкупно 2 жени.
Факултет за правни и политички науки, вкупно 2, од кои 1 жена.

УЈЕ, Тетово:
-

Факултет за бизнис и јавна администрација, вкупно 1 студент.
Правен факултет, вкупно 5, од кои 3 жени.
Факултет за комуникациски науки, вкупно 3, од кои 2 жени.

Приватен универзитет:
-

Факултет за правни и политички науки, вкупно 2, од кои 1 жена.

Европски универзитет:
-

Факултет за економски науки, вкупно 2 студента.
Факултет за писмени европски јазици, вкупно 1 жена.

Во учебната 2007/2008 година вкупниот број запишани студенти Роми е 184, од кои 86 жени.
Наголем број запишани Роми се на следниве факултети:
-

Филозовски факултет, Скопје, вкупно 30, од кои 21 жени.

-

Правен факултет, Скопје, вкупно 24, од кои 8 жени.

-

Филолошки факултет, Скопје, вкупно 15, од кои 9 жени.

-

Педагошки факултет, Скопје, вкупно 12, од кои 8 жени.

-

Медицински факултет, Скопје, вкупно 11, од кои 6 жени.

-

Висока медицинска школа, Битола, вкупно 1 жена.

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје:
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-

Природно – математички факултет, Скопје, вкупно 3, од кои 1 жена.

-

Архитектонски факултет, Скопје, вкупно 1 жена.

-

Градежен факултет, Скопје, вкупно 1 жена.

-

Машински факултет, Скопје, вкупно 4 студенти.

-

Стоматолошки факултет, вкупно 4, од кои 1 жена.

-

Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје, вкупно 1 студент.

-

Шумарски факултет, вкупно 1 студент.

-

Економски факултет, Скопје, вкупно 7, од кои 5 жени.

-

Студии по новинарство, Скопје вкупно 1 студент.

-

Факултет за ликовна уметност, вкупно 1 студент.

-

Факултет за драмска уметност, вкупно 3, од кои 1 жена.

-

Факултет за музичка уметност, вкупно 6 студенти.

Универзитет Св.Климент Охридски, Битола:
-

Педагошки факултет, Битола, вкупно 1 жена.

-

Технички факултет, Битола, вкупно 3 студенти.

-

Факултет за администрација и менаџмент на информатички систем, Битола, вкупно 2, од кои 1 жена.

-

Економски факултет, Прилеп, вкупно 1 студент.

-

Факултет за туризам и угостителство, Охрид, вкупно 4, од кои 1 жена.

-

Факултет за Безбедност, Скопје, вкупно 1студент.

Универзитет Гоце Делчев, Штип:
-

Земјоделски факултет Штип, вкупно 1 студент.

-

Правен факултет, Штип, вкупно 4, од кои 2 жени.

-

Педагошки факултет, Штип, вкупно 9, од кои 7 жени.

Државен универзитет, Тетово:
-

Филолошки факултет, вкупно 1 студент.

-

Факултет за уметност, вкупно 2 студенти.

-

Правен факултет, вкупно 1 студент,жена.

Верски факултет:
-

Факултет за исламски науки, Скопје, вкупно 1 студент.

Приватни факултети
УЈЕ, Тетово:
-

Правен факултет, вкупно 4, од кои 2 жени.

-

Факултет за бизнис администрација, вкупно 1 жена.
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-

Факултет за јавна администрација, вкупно 9, од кои 3 жени.

-

Педагошки факултет, вкупно 1 студент.

-

Факултет за комуникациски науки и технологии, вкупно 3, од кои 2 жени.

Универзитет ФОН, Скопје:
-

Факултет за правни науки, вкупно 2 студента, од кои 1 жена.

-

Факултет за политички науки и меѓународни односи, вкупно 1 студент.

-

Факултет за применети, странски јазици, вкупно 2 студента, од кои 1 жена.

Американ колеџ:
-

Факултет за политички науки и јавна администрација, вкупно 1 студент.

-

Факултет за странски јазици, вкупно 1 студент.

Приватна високообразовна установа, Факултет за туризам – Скопје, вкупно 1 жена.
МИТ- Факултет за менаџмент, вкупно 1 студент.

Во учебната 2008/2009 година вкупниот број запишани студенти Роми е 233, од кои 113 жени.
Наголем број запишани Роми се на следниве факултети:

-

-

Филозофски факултет,Скопје, вкупно 37, од кои 23 жени.

-

Правен факултет, Скопје, вкупно 25, од кои 10 жени.

-

Филолошки факултет, Скопје, вкупно 15, од кои 8 жени.

-

Медицински факултет, Скопје, вкупно 13, од кои 7 жени.

-

Педагошки факултет, Скопје, вкупно 11, од кои 9 жени.
Висока медицинска школа, Битола, вкупно 1 жена.

Универзитет Св. Кирил и Методи, Скопје:
-

Природно-математички факултет, вкупно 2 студента.

-

Архитектонски факултет, Скопје, вкупно 1 студент, жена .

-

Градежен факултет, Скопје, вкупно 1 студент.

-

Машински факултет, Скопје, вкупно 6, од кои 1 жена.

-

Интердисциплинарни студии по инженерство, животнасредина и ресурси, Скопје, вкупно 1 студент.

-

Стоматолошки факултет, вкупно 6, од кои 3 жени.
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-

Фармацевтски факултет, Скопје, вкупно 1 жена.

-

Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје, вкупно 2 студента.

-

Економски факултет, Скопје, вкупно 9, од кои 5 жени.

-

Факултет за физичка култура, Скопје, вкупно 2 студента.

-

Факултет за музичка култура, Скопје, вкупно 2 студента.

-

Факултет за драмска уметност, Скопје, вкупно 1 студент, жена.

Универзитет Св.Климент Охридски, Битола:
-

Технички факултет, Битола, вкупно 4, од кои 1 жена.

-

Факултет за биотехнички науки, Битола, вкупно 1 студент.

-

Факултет за администрација и менаџмент на информатички систем, Битола, вкупно 5, од кои 3 жени.

-

Педагошки факултет, Битола, вкупно 2 студента, жени.

-

Економски факултет, Прилеп, вкупно 2 студента.

-

Факултет за туризам и угостителство, Охрид, вкупно 3 студенти.

-

Факултет за безбедност, Скопје, вкупно 8, од кои 3 жени.

Универзитет ,,Гоце Делчев,, Штип:
-

Технолошко-технички факултет –Велес, вкупно 1 студент.

-

Факултет за информатика, Штип, вкупно 1 студент.

-

Факултет за природни и технички науки, Штип, вкупно 1 студент.

-

Земјоделски факултет, Штип, вкупно 1 студент.

-

Економски факултет, Штип, вкупно 2 студента, од кои 1 жена.

-

Правен факултет, Кочани, вкупно 5, од кои 3 жени.

-

Факултет за медицински науки, Штип, вкупно 1 студент.

-

Педагошки факултет, Штип, вкупно 7, од кои 4 жени.

-

Факултет за музичка уметност, Штип, вкупно 3, од кои 2 жени.

-

Технолошко-технички факултет, Пробиштип, вкупно 1 студент.

Државен универзитет, Тетово:
-

Филолошки факултет, вкупно 8, од кои 4 жени.

-

Правен факултет, вкупно 1 жена.

-

Факултет за медицински науки, вкупно 3, од кои 1 жена.

Верски факултет:
-

Факултет за исламски науки, вкупно 1 студент.

Приватни факултети:
Висока школа за новинарство и односи со јавност, Скопје, вкупно 2 жени.
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Европски универзитет, Скопје:
-

Факултет за правни науки, вкупно 1 студент.

-

Економски факултет, вкупно 1 студент, жена.

УЈЕ, Тетово:
-

Факултет за современи науки и технологии, вкупно 5 студенти, од кои 1 жена.

-

Правен факултет, вкупно 5 студенти, од кои 3 жени.

-

Факултет за бизнис администрација, вкупно 2 студента, жени.

-

Факултет за јавна администрација и политички науки, вкупно 12, од кои 5 жени.

-

Факултет за јазици, култура и комуникација, вкупно 2 студента, од кои 1 жена.

Универзитет ФОН, Скопје:
-

Факултет за правни науки, вкупно 1 студент, жена.

-

Факултет за применети странски јазици, вкупно 2, од кои 1 жена.

-

Факултет за детективи и безбедност, вкупно 1 студент.

-

Факултет за информациски и комуникациски технологии, вкупно 1 студент.

МИТ, Скопје
-

Факултет за компјутерски науки и технологии, вкупно 1 студент, жена.

Во учебната 2009/2010 година вкупниот број запишани студенти Роми е 86, што значи дека е драстично
опаднат бројот на запишни студенти Роми на факултет.Ова може да се забележи од податоците на Државниот
завод за статистика, кадев недостасува соодносо колку од вкупниот број запишани студенти се жени.
-

Висока медицинска школа, Битола, вкупно 1 студент.

-

Висока здраствена школа при Медицински факултет, Штип, вкупно 2 студенти.

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје:
-

Факултет за електротехника и информациски технологии, Скопје, вкупно 2 студента.

-

Медицински факултет, Скопје, вкупно 2 студента.

-

Фармацевски факултет, Скопје, вкупно 1 студент.

-

Стоматолошки факултет, вкупно 2 студента.

-

Економски факултет, Скопје, вкупно 3 студенти.

-

Правен факултет, вкупно 4 студенти.

-

Филозовски факултет, Скопје, вкупно 9 студенти.

-

Филолошки факултет, Скопје, вкупно 9 студенти.

-

Педагошки факултет, Скопје, вкупно 2 студента.

-

Факултет за драмска уметност, вкупно 1 студент.

-

Факултет за музичка уметност, вкупно 2 студента.
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Универзитет Св.Климент Охридски, Битола:
-

Технички факултет, Битола, вкупно 2 студента.

-

Факултет за администрација и менаџмент на информатички систем, Битола, вкупно 1 студент.

-

Економски факултет, Прилеп, вкупно 1 студент.

-

Факултет за туризам и угостителство, Охрид, вкупно 1 студент.

-

Факултет за безбедност, Скопје, вкупно 1 студент.

Универзитет ,,Гоце Делчев,, Штип:
-

Факултет за информатика, Штип, вкупно 4 студенти.

-

Факултет за природни и технички науки, Штип, вкупно 1 студент.

-

Правен факултет, Кочани, вкупно 5 студенти Роми.

-

Факултет за медицински науки, Штип, вкупно 5 студенти.

-

Педагошки факултет, Штип, вкупно 9 студенти.

-

Факултет за музичка уметност, Штип, вкупно 1 студент.

Приватни факултети:
Висока школа за новинарство и односи со јавноста, вкупно 1 студент.
Бизнис академија Смилевски, Скопје, вкупно 1 студент.
Европски универзитет, Скопје:
-

Факултет за детективи и криминалистика, вкупно 1 студент.

УЈЕ, Тетово:
-

Факултет за современи науки и технологии, вкупно 1 студент.

-

Правен факултет, вкупно 2 студента.

-

Бизнис јавна администрација, вкупно 1 студент.

-

Факултет за јавна администрација и политички науки, вкупно 2 студента.

Универзитет ФОН, Скопје:
-

Факултет за правни науки, вкупно 1 студент.

-

Економски факултет, вкупно 1 студент.

-

Факултет за дизајн и мултимедија, вкупно 1 студент.

-

Факултет за применети странски јазици, вкупно 1 студент.

-

Факултет за политички науки, дипломатија и новинарство, вкупно 1 студент.

МИТ, Скопје:
-

Факултет за правни науки, Струга, вкупно 1студент.
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Во учебната 2010/2011 година запишани се вкупно 212 студенти Роми, од кои 104 се жени.
Најголем број запишани Роми се на следниве факултети:
-

Филозовски факултет, Скопје, вкупно 35 студенти, од кои 26 жени.

-

Правен факултет, Скопје, вкупно 17, од кои 12 жени.

-

Филолошки факултет, Скопје, вкупно 13, од кои 8 жени.

-

Педагошки факултет, Скопје, вкупно 12, од кои 8 жени.

-

Висока медицинска школа, Битола, вкупно 3 студенти, од кои 1 жена.

-

Висока здраствена школа при Медицински факултет, Штип, вкупно 1 студент, од кои 1 жена.

Универзитет Св. Кирил и Методи, Скопје:
-

Природно-математички факултет, вкупно 5 студенти.

-

Архитектонски факултет, Скопје, вкупно 1 студент, од кои 1 жена.

-

Градежен факултет, Скопје, вкупно 1 студент.

-

Машински факултет, Скопје, вкупно 4 студенти.

-

Медицински факултет, Скопје, вкупно 9 студенти, од кои 4 жени.

-

Фармацевтски факултет, Скопје, вкупно 2 студента, од кои 2 жени.

-

Стоматолошки факултет, вкупно 6 студенти, од кои 2 жени.

-

Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје, вкупно 1 студент.

-

Економски факултет, Скопје, вкупно 6 студенти, од кои 3 жени.

-

Факултет за драмска уметност, вкупно 2 студента.

Универзитет Св.Климент Охридски, Битола:
-

Технички факултет, Битола, вкупно 1 студент.

Факултет за администрација и менаџмент на информатички систем, Битола, вкупно 2 студента, од
кои 2 жени.
-

Педагошки факултет, Битола, вкупно 1 студент, од кои 1 жена.

-

Економски факултет, Прилеп, вкупно 2 студента.

-

Факултет за туризам и угостителство, Охрид, вкупно 2 студента.

-

Факултет за Безбедност, Скопје, вкупно 6 студента, од кои 1 жена.

-

Правен факултет, Кичево, вкупно 5 студенти, од кои 2 жени.

-

Технолошко-технички факултет, Велес, вкупно 1 студент, од кои 1 жена.

Универзитет ,,Гоце Делчев,, Штип:
-

Факултет за природни и технички науки, Штип, вкупно 1 студент.

-

Земјоделски факултет, Штип, вкупно 4 студенти.
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-

Правен факултет, Кочани, вкупно 5 студенти, од кои 4 жени.

-

Факултет за медицински науки, Штип, вкупно 3 студенти, од кои 2 жени.

-

Педагошки факултет, Штип, вкупно 4 студенти, од кои 2 жени.

-

Факултет за музичка уметност, Штип, вкупно 2 студента, од кои 1 жена.

-

Филолошки факултет, Штип, вкупно 2 студента, од кои 1 жена.

-

Технолошко-технички факултет, Пробиштип, вкупно 1 студент, од кои 1 жена.

Државен универзитет, Тетово:
-

Филолошки факултет, вкупно 5 студенти, од кои 3 жени.

-

Факултет за медицински науки, вкупно 1 студент.

-

Природно мамтематички факултет, вкупно 3 студенти, од кои 1 жена.

-

Факултет за прехранбена технологија и храна, вкупно 1 студент.

-

Факултет за физичка култура, вкупно 1 студент.

Воена академија, Скопје, вкупно 1 студент.
Приватни факултети:
Висока школа за новинарство и односи со јавноста, вкупно 2 студента, од кои 1 жена.
Бизнис академија Смилевски, Скопје, вкупно 2 студента, од кои 1 жена.
Европски универзитет, Скопје:
-

Факултет за правни науки, вкупно 1 студент

-

Економски факултет, вкупно 1 студент, од кои 1 жена.

-

Факултет за детективи и криминалистика, вкупно 1 студент.

УЈЕ, Тетово:
-

Факултет за современи науки и технологии, вкупно 5 студенти.

-

Правен факултет, вкупно 4 студенти, од кои 1 жена.

-

Факултет за бизнис и економија, вкупно 2 студента, од кои 1 жена.

-

Факултет за јавна администрација и политички науки, вкупно 7 студенти, од кои 5 жени.

-

Факултет за јазици, култура и комуникација, вкупно 1 студент, од кои 1 жена.

Универзитет ФОН, Скопје:
-

Економски факултет, вкупно 3 студенти, од кои 1 жена.

-

Факултет за дизајн и мултимедија, вкупно 1 студент.

-

Факултет за применети странски јазици, вкупно 2 студенти.

-

Факултет за детективи и безбедност, вкупно 1 студент.

-

Факултет за политички науки, дипломатија и новинарство, вкупно 2 студенти, од кои 1 жена.
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МИТ, Скопје:
-

Факултет за менаџмент, вкупно 1 студент.

-

Факултет за компјутерски науки и технологии, вкупно 1 студент, од кои 1 жена.

ПВОУ за бизнис студии, вкупно 3 студенти.

Во учебната 2011/2012 година биле запишани 216 студенти Роми, од кои 110 жени.
Наголем број запишани студенти Роми се на следниве факултети:
-

Филозовски факултет, Скопје, вкупно 20 студенти, од кои 13 жени.

-

Медицински факултет, Скопје, вкупно 17 студенти, од кои 12 жени.

-

Педагошки факултет, Скопје, вкупно 11 студенти, од кои 6 жени.

-

Филолошки факултет, Скопје, вкупно 10 студенти, од кои 8 жени.

-

Висока медицинска школа, Битола, вкупно 1 студент, од кои 1 жена.

-

Висока здраствена школа при Медицинскиот факултет, Штип, вкупно 6 студенти, од кои 3 жени.

Универзитет Св. Кирил и Методи, Скопје:
-

Природно-математички факултет, вкупно 7 студенти, од кои 1 жена.

-

Архитектонски факултет, Скопје, вкупно 1 студент, од кои 1 жена.

-

Градежен факултет, Скопје, вкупно 1 студент.

-

Машински факултет, Скопје, вкупно 2 студенти.

-

Фармацевски факултет, Скопје, вкупно 4 студенти, од кои 3 жени.

-

Стоматолошки факултет, вкупно 2 студенти, од кои 1 жена.

-

Факултет за ветеринарна медицина Скопје, вкупно 1 жена.

-

Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје, вкупно 7 студенти, од кои 5 жени.

Универзитет Св.Климент Охридски, Битола:
-

Технички факултет, Битола, вкупно 6 студенти.

-

Економски факултет, Прилеп, вкупно 1 студент.

-

Факултет за туризам и угостителство, Охрид, вкупно 1 студент.

-

Факултет за безбедност, Скопје, вкупно 8 студенти, од кои 1 жена.

-

Правен факултет, Кичево, вкупно 4 студенти, од кои 1 жена.

-

Технолошко-технички факултет, Велес, вкупно 1 студент, од кои 1 жена.

Универзитет ,,Гоце Делчев,, Штип:
-

Факултет за информтика, Штип, вкупно 2 студента.

-

Факултет за природни и технички науки, Штип, вкупно 5 студента, од кои 2 жени.

-

Економски факултет, Штип, вкупно 4 студенти, од кои 3 жени.
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-

Правен факултет, Кочани, вкупно 7 студенти, од кои 1 жени.

-

Факултет за медицински науки, Штип, вкупно 6 студенти, од кои 5 жени.

-

Педагошки факултет, Штип, вкупно 6 студенти, од кои 4 жени.

-

Факултет за музичка уметност, Штип, вкупно 1 студент.

-

Филолошки факултет, Штип, вкупно 9 студенти, од кои 4 жени.

-

Технолошко-технички факултет, Пробиштип, вкупно 2 студента, од кои 1 жена.

-

Факултет за туризам и бизнис логистика, Гевгелија, вкупно 9 студенти, од кои 3 жени.

Државен универзитет, Тетово:
-

Правен факултет, вкупно 4 студенти, од кои 3 жени.

-

Факултет за медицински науки, вкупно 4 од кои 3 жени.

Факултет за информатички науки и компјуторско инженерство, Скопје, вкупно 1 студент.
Верски факултет:
-

Факултет за исламски науки, Скопје, вкупно 1 студент.

Приватни факултети:
Висока школа за новинарство и односи со јавноста, вкупно 2 студента, од кои 2 жени.
Бизнис академија Смилевски, Скопје, вкупно 5 студенти, од кои 4 жени.
Европски универзитет, Скопје:
-

Факултет за детективи и криминалистика, вкупно 1 студент.

УЈЕ, Тетово:
-

Факултет за современи науки и технологии, вкупно 3 студенти.

-

Правен факултет, вкупно 4 студенти, од кои 2 жени.

-

Факултет за бизнис и економија, вкупно 1 студент.

-

Факултет за јавна администрација и политички науки, вкупно 4 студенти, од кои 2 жени.

Универзитет ФОН, Скопје:
-

Факултет за правни науки, вкупно 1 студент.

-

Факултет за применети странски јазици, вкупно 1 студент.

-

Факултет за детективи и безбедност, вкупно 1 студент.

-

Факултет за информациски и комуникациски технологии, вкупно 1 студент, од кои 1 жена.

-

Факултет за политички науки, дипломатија и новинарство, вкупно 1 студент.

Американ колеџ, Скопје:
-

Факултет за деловна економија и организациски науки, вкупно 1 студент, од кои 1 жена.

МИТ, Скопје:
-

Факултет за бизнис економија, вкупно 1 студент, од кои 1 жена.
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ПВОУ за бизнис студии, Куманово, вкупно 3 студенти.
Универзитет за аудиовизуелни уметности ЕСРА, Фкултет за применета музика, вкупно 1 студент.
Факултет за психологија – Меѓународен славјански институт Свети Никола, вкупно 1 студент.

Во учебната 2012/2013 година запишани се вкупнио 219 студенти Роми ,од кои 105 жени.
Наголем број запишани Роми се на следниве факултети:
-

Правен факултет, Скопје, вкупно 16, од кои 6 жени.

-

Филозовски факултет, Скопје, вкупно 16 студенти, од кои 6 жени.

-

Медицински факултет, Скопје, вкупно 14 студенти, од кои 8 жени.

-

Економски факултет, Скопје, вкупно 11студенти, од кои 8 жени.

-

Филолошки факултет, Скопје, вкупно 10 студенти, од кои 8 жени.

-

Факултет за музичка уметност, Скопје, вкупно 3 студенти.

-

Технички факултет, Битола, вкупно 7 студенти, од кои 2 жени.

-

Факултет за туризам и угостителство, Охрид, вкупно 6 студенти, од кои 3 жени.

-

Факултет за безбедност, Скопје, вкупно 5 студенти, од кои 1 жени.

-

Правен факултет Кичево, вкупно 7 студенти, од кои 4 жени.

-

Технолошко-технички факултет, Велес, вкупно 1 студент, од кои 1 жена.

-

Педагошки факултет, Битола, вкупно 1 студент, од кои 1 жена.

-

Факултет за администрација и менаџмент на информатички систем, Битола, вкупно 1 студент.

-

Факултет за драмска уметност, Скопје, вкупно 1 студент.

-

Природноматематички факултет, Скопје, вкупно 4 студенти.

-

Градежен факултет, Скопје вкупно1 студент

-

Стоматолошки факултет, Скопје, вкупно 4 жени.

-

Фармацевски факултет, Скопје вкупно 3 жени.

Универзитет ,,Гоце Делчев,, Штип:
-

Факултет за информтика, Штип, вкупно 1 жена.

-

Факултет за приодни и технички науки, Штип, вкупно 3 студенти.

-

Земјоделски факултет, Штип, вкупно 3 студенти.

-

Економски факултет, Штип, вкупно 2 студенти, од кои 1 жена.

-

Правен факултет, Кочани, вкупно 9 студенти, од кои 4 жени.

-

Факултет за медицински науки, Штип, вкупно 11 студенти, од кои 7 жени.

-

Педагошки факултет, Штип, вкупно 5 студенти, од кои 1 жена.
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-

Факултет за музичка уметност, Штип, вкупно 4 студенти, од кои 1 жена.

-

Филолошки факултет, Штип, вкупно 9 студенти, од кои 6 жени.

-

Технолошко-технички факултет, Пробиштип, вкупно 1 студент.

-

Факултет за туризам и бизнис логистика, Гевгелија, вкупно 9 студенти, од кои 6 жени.

Универзитет ИТ, Охрид:
-

Факултет за компјутерски науки и инжинерство, вкупно 1 студент.

Државен универзитет, Тетово:
-

Факултет за применети науки, вкупно 2 студента.

-

Филозофски факултет, вкупно 1 студент, од кои 1 жена.

-

Филолошки факултет, вкупно 2 студента.

-

Економски факултет, вкупно 1 студент.

-

Факултет за медицински науки вкупно 2 од кои 2 жени

-

Факултет за физичка култура, вкупно 1 студент.

Факултет за информатички науки и компјуторско инженерство, Скопје, вкупно 2 студента.
Верски факултет:
-

Факултет за исламски науки, Скопје, вкупно 2 студента, од кои 1 жена.

Приватни факултети:
Висока школа за новинарство и односи со јавноста, вкупно 1 студент, од кои 1 жена.
Бизнис академија Смилевски, Скопје, вкупно 4 студенти, од кои 1 жена.
Европски универзитет, Скопје:
-

Факултет за правни науки, вкупно 1 студент.

УЈЕ, Тетово:
-

Факултет за современи науки и технологии, вкупно 3 студенти.

-

Правен факултет, вкупно 3 студенти, од кои 1 жена.

-

Факултет за јавна администрација и политички науки, вкупно 9 студенти, од кои 5 жени.

Универзитет ФОН, Скопје:
-

Економски факултет, вкупно 1жена.

-

Факултет за применети странски јазици, вкупно 1 студент.

-

Факултет за детективи и безбедност, вкупно 1 студент.

МИТ, Скопје:
-

Факултет за бизнис економија, вкупно 1 студент.

Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје:
-

Економски факултет, вкупно 1 студент.
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ПВОУ за бизнис студии, ЕУРО Куманово, вкупно 1 студент.
Универзитет за аудиовизуелни уметности, ЕСРА:
-

Фкултет за применета музика, вкупно 1 жена.

Учебна 2013/2014 година запишани студенти Роми вкупнио 233 од кои 119 жени
Наголем број запишани Роми се на следните Факултети:
-

Филозофски Факултет Скопје вкупно 19 од кои 12 жени

-

Медицински Факултет Скопје вкупно 18 од кои 10 жени

-

Правен Факултет Скопје вкупно 17 од кои 6 жени

-

Филолошки Факултет Штип вкупно 11 од кои 9 жени

-

Висока медицинска школа Битола вкупно 6 од кои 5 жени

-

Универзитет Св. Кирил и Методи Скопје

-

Природно-математички факултет вкупно 2

-

Архитектонски Факултет Скопје вкупно 1

-

Градежен Факултет Скопје вкупно 5 од кои 3 жени

-

Машински Факултет Скопје вкупно 1

-

Факултет за електротехника и информациски технологии Скопје вкупно 2

-

Технолошко-металуршки факултет вкупно 2 жени

-

Стоматолошки Факултет вкупно 5 од кои 3 жени

-

Фармацевски Факултет Скопје вкупно 4 од кои 2 жени

-

Факултет за земјоделски науки и храна Скопје вкупно 3

-

Економски Факултет Скопје вкупно 5 од кои 4 жени

-

Филолошки Факултет вкупно 11 од кои 9 жени

-

Педагошки Факултет Скопје вкупно 7 од кои 4 жени

-

Факултет за музичка уметност Скопје вкупно 8

-

Факултет за информатички науки и компјутерско инжинерство Скопје вкупно 2 од кои 1 жена
Универзитет Св.Климент Охридски Битола

-

Технички Факултет Битола вкупно 7 од кои 3 жени

-

Педагошки Факултет Битола вкупно 3 жени

-

Факултет за туризам и угостителство Охрид вкупно 3 од кои 1 жена

-

Факултет за Безбедност Скопје вкупно 5 од кои 2 жени

-

Правен Факултет Кичево вкупно 6 од кои 2 жени
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Универзитет Гоце Делчев Штип
-

Факултет за информатика Штип вкупно 1 жена

-

Земјоделски Факултет Штип вкупно 2

-

Економски Факултет Штип вкупно 4 од кои 3 жени

-

Факултет за медицински науки Штип вкупно 11 од кои 9 жени

-

Педагошки Факултет Штип вкупно 1 жени

-

Факултет за музичка уметност Штип вкупно 3
Факултет за туризам и бизнис логистика Гевгелија вкупно 5 од кои 2 жени

-

Универзитет ИТ Охрид
-

Факултет за компјутерски науки и инжинерство вкупно 1

-

Факултет за компјутерски мрежи и безбедност вкупно 1 жена

-

Факултет за информациски систем, визуелизација, мултимедија и анимација вкупно 1

-

Факултет за машинска интелигенција и роботика вкупно 1

Државен Универзитет Тетово
-

Факултет за применети науки вкупно 1

-

Филозофски Факултет вкупно 2 жени

-

Филолошки Факултет вкупно 4 од кои 2 жени

-

Правен Факултет вкупно 2

-

Економски Факултет вкупно 1

-

Факултет за бизнис администрација вкупно 1

-

Факултет за медицински науки вкупно 11 од кои 6 жени

Верски Факултет
-

Факултет за изламски науки Скопје вкупно 1

Приватни Факултети
Висока школа за новинарство и односи со јавноста вкупно 5 од кои 2 жена
Бизнис Академија Смилевски Скопје вкупно 1 жена
Европски универзитет Скопје
-

Факултет за правни науки вкупно 1

ЈУЕ Тетово
-

Факултет за јавна администрација и политички науки вкупно 11 од кои 7 жени

-

Факултет за јазици, култура и комуникација вкупно 2 жени

Универзитет ФОН Скопје
-

Факултет за правни науки вкупно 2

МИТ Скопје
-

Факултет за бизнис економија вкупно 2 од кои 1 жена

ПВОУ за бизнис студии ЕУРО Куманово вкупно 1
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Дипломирани студенти Роми од 2007 до2014 година
Дипломирани Роми во 2007 година:
Вкупно дипломирани Роми во државните и во приватните факултети за 2007 година се 13, од кои 7 жени, а 6
мажи.
-

Факултет за електротехника и информациски технологии, Скопје, вкупно 1студент.

-

Медицински факултет, Скопје, вкупно 1 студент.

-

Факултет за туризам и угостителство, Охрид, вкупно 1 студент.

-

Правен факултет, Скопје, вкупно 1 жена.

-

Факултет за физичка култура, Скопје, вкупно 1студент.

-

Филозофски Факултет, Скопје, вкупно 1 жена.

-

Филилошки факултет, Скопје, вкупно 2 жени.

-

Педагошки факултет, Скопје, вкупно 5 студенти, од кои 2 мажи и 3 жени.

Дипломирани Роми во 2008 година:
Вкупно дипломирани Роми во државните и во приватните факултети за 2008 година се 30, од кои 14 мажи, а
16 жени.
-

Високата медицинска школа Битола, вкупно 2 студента.

-

Факултет за туризам и угостителство, Охрид, вкупно 1 жена.

-

Факултет за администрација и менаџмент на информациски систем, Битола, вкупно 1 жена.

-

Факултет за безбедност, Скопје, вкупно 3 студенти, од кои 1 маж и 2 жени.

-

Медицински факултет, Скопје, вкупно 2 жени.

-

Фармацевски факултет, Скопје, вкупно 1 жена.

-

Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје, вкупно 1 студент.

-

Правен факултет, Скопје, вкупно 2 студента, од кои 1 жена.

-

Филозофски факултет, Скопје, вкупно 8 студенти, од кои 5 мажи и 3 жени.

-

Филолошки факултет, Скопје, вкупно 2 студента, од кои 1 маж и 1 жена.

-

Педагошки факултет, Скопје, вкупно 3 жени.

-

Факултет за музичка уметност, Скопје, вкупно 1студент.

-

Факултет за бизнис и администрација, УЈЕ, Тетово, вкупно1 жена.

-

Факултет за јавна администрација, УЈЕ, Тетово, вкупно 1 студент.

-

Факултет за политички науки и јавна администрација –Американ колеџ, Скопје, вкупно 1 студент.
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Дипломирани Роми во 2009 година:
Вкупно дипломирани Роми во државните и во приватните факултети за 2009 година се 28, од кои 17 жени, а
11 мажи.
-

Факултет за безбедност, Скопје, вкупно 2 жени.
Медицински факултет, Скопје, вкупно 3 студенти, од кои 1 маж и 2 жени.
Економски факултет, Скопје, вкупно 2 жени.
Правен факултет, Скопје, вкупно 1 маж.
Филозофски факултет, Скопје, вкупно 5 студенти, од кои 1 маж и 4 жени.
Филолошки факултет, Скопје, вкупно 2 студенти, од кои 1 маж и 1 жена.
Педагошки факултет, Скопје, вкупно 1 жена.
Факултет за ликовна уметност, Скопје, вкупно 1 жена.
Факултет за музичка уметност, Скопје, вкупно 1 маж.
Факултет за драмска уметност, Скопје, вкупно 1 жена.
Факултет за природни и технички науки, Штип, вкупно 1 маж.
Факултет за бизнис администрација, – УЈЕ, Тетово, вкупно 1 маж.
Факултет за јавна администрација – УЈЕ, Тетово, вкупно 3 мажи.
Педагошки факултет – УЈЕ, Тетово, вкупно 1 жена.
Факултет за комуникациски науки и технологии – УЈЕ, Тетово, вкупно 2 студента, од кои 1 жена и 1
маж.

Дипломирани Роми во 2010 година:
Вкупно дипломирани Роми во државните и во приватните факултети за 2010 година се 35, од кои 20 жени, а
мажи 15.
-

Висока медицинск школа, Битола, вкупно 1 жена.
Факултети (професионални студии) вкупно 2 жени.
Медицински факултет, Скопје, вкупно 2 жени.
Факултет за аминистрација и менаџмент на информатички систем, вкупно 1 жена.
Стоматолошки факултет, Скопје, вкупно 3 студенти, од кои 1 жена и 2 мажи.
Фармацевски факултет, вкупно 1 жена.
Економски факултет, Скопје, вкупно 1 маж.
Правен факултет, Скопје, вкупно 2 мажи.
Филозофски факултет, Скопје, вкупно 6 студенти, од кои 5 жени и 1 маж.
Филолошки факултет, Скопје, вкупно 2 студента, од кои 1 жена и 1 маж.
Педагошки факултет, Скопје, вкупно 2 жени.
Факултет за музичка уметност, вкупно 1 маж.
Педагошки факултет, Штип, вкупно 2 жени.
Факултет за јавна администрација и политички науки, вкупно 8 студенти, од кои 3 жени, а 5 мажи.
Правен факултет – УЈЕ, Тетово, вкупно 1 маж.
Факултет за современи науки и технологии, вкупно 1 жена.
Факултет за правни науки – ФОН, вкупно 1 маж.

Дипломирани Роми во 2011 година:
Вкупно дипломирани Роми во државните и во приватните факултети за 2011 година се 22, од кои 11 жени и
11 мажи.
-

Технички факултет, вкупно 1 маж.
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-

Факултет за безбедност, вкупно 1 маж.
Машински факултет, Скопје, вкупно 1 маж.
Медицински факултет, Скопје, вкупно 1 жена.
Филозофски факултет, Скопје, вкупно 3 студенти, од кои 2 жени и 1 маж.
Филолошки факултет Скопје, вкупно 2 студента, од кои 1 жена и маж.
Педагошки факултет, Скопје, вкупно 1 жена.
Факултет за ликовна уметност, вкупно 1 маж.
Факултет за драмска уметност, вкупно 3 студенти, од кои 1 жена и 2 мажи.
Педагошки факултет, Штип, вкупно 1 жена.
Правен факултет –Државен универзитет Тетово, вкупно 1 жена.
Факултет за бизнис и економија – УЈЕ, вкупно 1 жена.
Факултет за јавна администрација и политички науки, УЈЕ, вкупно 2 студента, од кои 1 жена и 1
маж.
Факултет за современи науки и технологии – УЈЕ, вкупно 1 маж.
Факултет за правни науки – Европски универзитет, Скопје, вкупно 1 маж.
Факултет за политички науки – Европски универзитет, Скопје, вкупно 1 жена.

Дипломирани Роми во 2012 година:
Вкупно дипломирани Роми во државните и во приватните факултети за 2012 година се 39, од кои 18 жени, а
21 мажи.
На Универзитетот Св. Кирил и Методи, Скопје, има дипломирано вкупно 19 студенти, од кои 9 жени и
тоа на следниве факултети.
-

Машински факултет, Скопје, вкупно 2 студента, од кои 1 жена.

-

Медицински факултет, Скопје, вкупно 1 студент.

-

Стоматолошки факултет, вкупно 2 студента, од кои 1 жена.

-

Економски факултет, Скопје, вкупно 2 студента.

-

Филозофски факултет, Скопје, вкупно 10 студенти, од кои 6 жени.

-

Филилошки факултет, Скопје, вкупно 1 жена.

-

Факултет за музичка уметност, Скопје, вкупно 1 студент.

На Универзитето Св.Климент Охридски, Битола, има дипломирано вкупно 1 студент и тоа на
Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, значи вкупно 1 студент.

-

На Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, има дипломирано вкупно 9 студенти, од кои 5 жени на
следниве факултети.
-

Правен факултет, Кочани, вкупно 1 жена.

-

Педагошки факултет, Штип, вкупно 5 студенти, од кои 2 жени.

-

Факултет за медицински науки, Штип, вкупно 2 жени.

-

Факултет за музичка уметност, Штип, вкупно 1 студент.

На Државниот универзитет, Тетово, има дипломирано вкупно 1 студент.
-

Правен факултет, вкупно 1 студент.

На УЈЕ, Тетово, има дипломирано 3 жени.
-

Правен факултет, вкупно 2 жени.
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-

Факултет за бизнис и економија, вкупно 1 студент.

На Универзитетот ФОН, Скопје, дипломирале вкупно 5 студенти.
-

Факултет за правни науки, вкупно 3 студенти.

-

Факултет за политички науки, дипломатија и новинарство, вкупно 1 студент.

-

Факултет за применети странски јазици, вкупно 1 студент.

На МИТ универзитетот, Скопје, дипломирала 1 жена.
-

Факултет за компутерски науки и технологија, вкупно 1 жена.

Дипломирани Роми во 2013 година:
Вкупно дипломирани Роми во државните и во приватните факултети за 2013 година се 26, од кои 13 жени и
13 мажи.
Висока медицинска школа, Битола, вкупно 1 студент.

-

На Универзитет Св.Климент Охридски, Битола:
-

Технички факултет, вкупно 1 маж.

-

Педагошки факултет, вкупно 1 жена.

-

Факултет за администрација, менаџмент и информатички систем, вкупно 1 жена.

На Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје:
-

Медицински факултет, Скопје, вкупно 2 студента, од кои 1 жена и 1 маж.
Економски факултет, Скопје, вкупно 3 жени.
Правен факултет, Скопје, вкупно 1 маж.
Филозофски факултет, Скопје, вкупно 2 жени.

На Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип:
-

Правен факултет, Кочани, вкупно 1 маж.

-

Педагошки факултет, вкупно 1 маж.

-

Факултет за музичка уметност, Штип, вкупно 1 жена.

-

Техничко – технолошки факултет, Пробиштип, вкупно 1 маж.

На Државниот универзитет во Тетово има дипломирано вкупно 1 студент.
-

Факултет за физичка култура, вкупно 1 маж.

-

Факултет за медицински науки, вкупно 2 студента, од кои 1 жена и 1 маж.

Високи стручни школи
-

Висока школа за новинарство и односи со јавноста, вкупно 1 жена.
Бизнис- академија Смилевски, Скопје, вкупно 2 мажи.

Универзитет за аудиовизуелни уметности, ЕСРА, Скопје:
-

Факултет за применета уметност, вкупно 1 жена.

На УЈЕ, Тетово, има дипломирано 3 жени:
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-

Факултет за јавна администрација и политички науки, вкупно 1 жена.

Универзитет за аудиовизуелни уметности, ЕСРА:
-

Факултет за применета музика, вкупно 1 жена.

ПВОУ за бизнис студии, ЕУРО колеџ, Куманово, вкупно 2 студента мажи.

Дипломирани студенти во 2014 година:
Вкупно дипломирани Роми во државните и во приватните факултети за 2014 година се 32, од кои 15 жени и 17 мажи.
Универзитет Св.Климент Охридски, Битола:
-

Технички факултет, вкупно 1 маж.

-

Правен факултет, Кичево, вкупно 1 жена.

-

Факултет за информатциски и комуникациски технологии, вкупно 1 маж.

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје
-

Природно – математички факултет, вкупно 1 маж.
Медицински факултет, Скопје, вкупно 1 маж.
Економски факултет, Скопје, вкупно 2 мажи.
Филозофски факултет, Скопје, вкупно 5 жени.
Филолошки факултет, Скопје, вкупно 1 маж.
Факултет за ликовна уметност, вкупно 1 маж.
Факултет за музичка уметност, вкупно 1 маж.

Универзитет „Гоце Делчев“ Штип:
-

Правен факултет, Кочани, вкупно 2 студента, од кои 1 жена и 1 маж.

-

Факултет за медицински науки, вкупно 4 студенти, од кои 2 жени и 2 мажи.
Филолошки факултет, вкупно 1 маж.

-

Државен универзитет, Тетово:
-

Филолошки факултет, вкупно 1 жена.

-

Филозофски факултет, вкупно 1 жена.

-

Правен факултет, вкупно 1 маж.

-

Факултет за бизнис администрација, вкупно 1 маж.

Високи стручни школи:
-

Висока школа за новинарство и односи со јавноста, вкупно 2 жени.
Бизнис- академија Смилевски Скопје вкупно 1 жена

УЈЕ, Тетово:
-

Факултет за современи науки и технологии, вкупно 1 маж.

Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје:
-

Факултет за менаџмент, вкупно 1 жена:

ПВОУ за бизнис студии, ЕУРО колеџ, Куманово, вкупно 1 маж.
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