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Подесување  на образовните структури во Европа  

Називот подесување (TUNING) беше одбран за овој проект со цел да се 
покаже идејата дека универзитетите не бараат униформност во нивните 
додипломски програми, ниту каква и да е унифицирана, пропишана или 
дефинирана европска наставна програма, туку едноставно точки на 
упатување, конвергенција и заедничко разбирање. Заштитата на богатата 
разновидност на образованието во Европа беше од примарна важност во 
Проектот на подесување (TUNING PROЈECT) од самиот почеток и тој на 
никаков начин не се обидува да ја ограничи самостојноста на академските и 
предметните специјалисти, ниту пак да го доведе во прашање локалниот и 
националниот академски авторитет.  
 
 
 
1. ВОВЕД 
 
Подесувањето на образовните структури во Европа (“Tuning proјect”) е проект 
раководен од универзитетите, чија цел е да понуди дефиниран и разработен приод 
кон спроведувањето на Болоњскиот процес на ниво на високообразовните 
институции и предметни области. Пристапот на подесување се состои од методоло-
гија на (ре)дизајнирање, развој, спроведување и вреднување на студиските програми 
во секој од болоњските циклуси. Неговиот придонес, во светски рамки, е значаен, 
бидејќи е тестиран на неколку континенти и оцените се многу поволни. 
 
Освен тоа, подесувањето служи како платформа за утврдување референтни точки на 
ниво на предметни области. Тие се многу важни при обидите студиските програми да 
се направат споредливи, компатибилни и транспарентни. Референтните точки се 
изразени преку исходите (резултатите) од учењето и компетенциите. Резултатите од 
учењето се ставови за тоа што се очекува од ученикот да знае, да разбира и да биде 
способен да демонстрира по завршувањето на учењето. Според приодот на “Tuning” 
проектот, резултатите од учењето се изразени преку нивото на компетенции кои 
треба да ги стекне ученикот. Компетенциите претставуваат динамичка комбинација на 
когнитивни и метакогнитивни знаењa, вештини и разбирање, интерперсонални, 
интелектуални и практични вештини, како и етички вредности. Развивањето на тие 
компетенции е цел на сите образовни програми, и претставува надградба на 
наследството на знаење и разбирање, развивано низ векови. Компетенциите се 
развиваат во рамки на сите предмети и се оценуваат во различни фази на 
програмата. Одредени компетенции се поврзани со предметната област (специфични 
за полето на студии), други се генерични (заеднички за сите предмети во текот на 
студиите). Вообичаено, развивањето компетенции се одвива на интегриран и 
цикличен начин во текот на целата програма. За нивоата на учење да се направат 
споредливи, групите на предметни области во “Tuning” проектот изготвија дескриптори 
на циклусите (нивоата), кои се исто така изразени во смисол на компетенции.  
 
Според “Tuning” проектот, воведувањето на систем од три циклуса наметнува 
промена од внатрешно (наставно)  центриран приод кон приод ориентиран кон 
студентите. Студентот е тој кој што треба да се подготви колку што е можно подобро 
за неговата/нејзината идна улога во општеството. Во текот на проектот, организирани 
се консултативни процеси ширум Европа, кој ги вклучија работодавците, 
дипломираните студенти и академскиот персонал/професорите, со цел да се утврдат 
најважните компетенции кои треба да се формираат или да се развијат кај студентите, 
во рамките на една студиска програма. Резултатот на овој консултативен процес е 



изразен во низа референтни точки – генерични и компетенции специфични за одреден 
предмет – утврдени во секоја предметна област.  
  
Покрај фокусирање на спроведувањето на трицикличниот систем, “Tuning” проектот 
посвети внимание и на употребата на Европскиот систем на акумулирање и преносoт 
на кредити (ЕКТС), кој почива на оптовареноста на студентите. Според “Tuning” 
проектот, ЕКТС не е само систем со кој се олеснува мобилноста на студентите ширум 
Европа преку акумулирање и трансфер на кредити; ЕКТС, исто така, може да го 
олесни дизајнирањето и развојот на програмите, особено во поглед на координирање 
и рационализирање на она што се бара од студентите во текот на истовремените 
курсеви. Со други зборови, ЕКТС овозможува да планираме како најдобро да го 
искористиме времето на студентите за да ги постигнеме целите на образовниот 
процес, наместо да сметаме дека времето на професорите е ограничувачки фактор, а 
дека времето на студентите е во основа неограничено. Според пристапот на овој 
проектот, кредити може да се доделат само доколку се постигнат предвидените 
резултати од учењето.  

Употребата на резултат од учењето и пристапот на компетенции може да повлече и 
промени во однос на методите на настава, учење и оценување што се користат во 
програмата. “Tuning”  проектот има утврдено пристапи и најдобри практики, со цел да 
се формираат конкретни генерични компетенции и компетенции поврзани со одредени 
предмети.  

Конечно, “Tuning”  проектот го насочува вниманието кон улогата на квалитетот во 
процесот на дизајнирање и (ре)дизајнирање, развој, спроведување и вреднување на 
студиските програми. Тој разви пристап за зголемување на квалитетот, кој ги вклучува 
сите елементи во синџирот на учење. Исто така, разви одреден број алатки и утврди 
примери на добри практики, кои може да им помогнат на институциите значително да 
го подобрат квалитетот на нивните студиски програми.  

Започнат во 2000 година, силно поддржан, финансиски и морално, од страна на 
Европската комисија, “Tuning”  проектот денес ги вклучува најголемиот дел од земјите-
потписнички на Болоњската декларација.  

Работата на проектот во целост ја признаваат сите земји и сите главни учесници во 
Болоњскиот процес. На берлинската конференција посветена на Болоњскиот процес, 
која се оддржа во септември 2003 година, беше утврдено дека студиските програми 
имаат централна улога во процесот. Концептуалната рамка на која почива Берлиското 
коминике е во целост кохерентна со пристапот на “Tuning” . Тое е очигледно од 
терминологијата што се користи, при што министрите укажуваат на тоа дека 
дипломите треба да се опишат во смисол на оптовареноста на студентите, нивото, 
резултати од учењето, компетенциите и профилот.  

Во продолжение на Берлинската конференција, групата за спроведување на 
Болоњскиот процес ја презеде иницијативата за изготвување и комплетирање на 
Рамката за квалификации на европската високообразовна област (ЕРК за ВО), која 
е целосно усогласена (и од концептуален и од терминолошки аспект) со пристапот на 
“Tuning”  проектот. Рамката беше усвоена на Конференцијата за натамошно 
спроведување на Болоњскиот процес оддржана во Берген, во мај 2005 година. ЕРК за 
ВО ги искористи резултатите и од Заедничката иницијатива за квалитет (ЗИК) и од 
“Tuning”   проектот. ЗИК, која претставува неформална група на експерти од областа 
на високото образование, понуди низа критериуми за разликување на различните 
циклуси, во широка и општа смисла. Тие критериуми се познати под заедничко име 
како “Даблински дескриптори“. Од самиот почеток, ЗИК и “Tuning”  проектот се смета-
ат за надополнувачки. ЗИК се фокусира на споредливоста на циклусите во општа 
смисла, додека “Tuning” проектот настојува да ги опише цикличните студиски 
програми на ниво на предметни области. Важна цел на сите три иницијативи (ЕРК, 
ЗИК и “Tuning”  проектот) е европското високо образование да се направи потранспа-



рентно. Во тој поглед, ЕРК е голем чекор напред, поради тоа што дава насоки за 
изградба на национални квалификациски рамки засновани на исходите од учењето и 
на компетенциите, како и на кредитите. Исто така, може да се забележи и дека постои 
согласност помеѓу ЕРК и “Tuning”  проектот во однос на важноста од иницирање и 
оддржување на дијалог меѓу високото образование и општеството и важноста на 
консултациите – во случајот на ЕРК во однос на високото образование воопшто, а во 
случајот на “Tuning”  проектот во однос на профилите на студиските програми.  
 
Летото 2006 година, Европската комисија воведе Европска квалификациска рамка за 
доживотно учење. Нејзината цел е да се опфатат сите видови учење во една општа 
рамка. Иако концептот на кој почиваат ЕРК за високо образование и ЕРК за доживотно 
учење се разликуваат, и двете иницијативи си имаат свои вредности и свои улоги што 
треба да ги одиграат во натамошниот развој на конзистентно европско образовнао 
подрачје.  
 
Оваа брошура ги содржи клучните општи документи произведени во рамките на 
“Tuning”  проектот. Тие се синтетички одраз на консензусот постигнат меѓу членството 
на “Tuning”  проектот во врска со горенаведените теми. Сите поглавја се публикувани 
претходно, во пошироките изданија на “Tuning 1” проект  и “Tuning 2” проект. Тие 
изданија може да се најдат на Веб страната на “Tuning”  проектот. За целта на оваа 
брошура, прилозите се ревидирани и ажурирани.  
 
Освен тоа, произведени се и конкретни брошури за секоја од предметните области 
опфатени со овој проект. Секоја од тие конкретни брошури содржи општ опис на една 
предметна област, врз основа на референтните точки утврдени во текот на Проектот. 
Тие особено се концентрираат на првите два циклуса од трициклусниот Болоњски 
процес (додипломски студии, магистратура и докторат). Подетални информации, и на 
општо ниво и на ниво на предметните области, може да се најдат во првото издание 
на Journal of Tuning proјect.  
 
Се надеваме и веруваме дека материјалот содржан во оваа брошура ќе биде многу 
корисен за сите високообразовни институции кои сакаат да го спроведат Болоњскиот 
процес, како и дека таа ќе им помогне да ги најдат и да ги искористат најсоодветните 
инструменти за прилагодување или креирање на високообразовни програми во 
одговор на потребите на денешното општество.  
 
Комитет за управување со “Tuning”  проект 
декември 2006  



2. МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДЕСУВАЊЕ (TUNING) 
 
МОТО НА “TUNING”  ПРОЕКТОТ : 
Подесување на образовните структури и програми врз основа на 
разновидност и автономија 

 

Во рамките на “Tuning”  проектот, беше дизајнирана методологија на разбирање на 
наставните програми и на нивна споредба. Беа утврдени пет главни насоки, со цел да 
се организираат дискусии во следните предметни области:  

1) генерички компетенции или преносливи вештини, 

2) компетенции поврзани со конкретен предмет,  

3) улогата на ЕКТС како акумулационен систем  

4) пристапи кон учењето, наставата и оценувањето, и  

5) улогата на подигнување на квалитетот во образовниот процес (истакнување на 
системи кои почиваат на внатрешната култура на квалитет на институциите).  

Во првата фаза на “Tuning” проектот, нагласокот беше на првите три насоки. 
Четвртата и петтата имаа централна улога во втората фаза на проектот (2003 – 2004). 
Третата фаза се концентрираше на третиот циклус (докторат), како и на конципира-
њето стратегии за практично спроведување на пристапот на подесување во 
високообразовните институции воопшто, а особено во предметните области. 
 
Секоја од насоките е развиена според однапред дефиниран процес. Почетнa точкa 
беа ажурираните информации за најсовремените трендови на ниво на Европа. Потоа, 
тие информации беа разгледани и продискутирани од страна на тимови од експерти 
во (сега веќе) деветте предметни области. Токму работата на тие експерти, признаена 
од страна на соодветните предметни европски мрежи, го обезбеди разбирањето, 
контекстот и заклучоците кои може да се сметаат за валидни на европско ниво. Сè на 
сè, петте главни пристапи им овозможуваат на универзитетите да ги “подесуваат“ 
своите наставни програми, без да ја губат автономијата и, истовремено, да го 
стимулираат својот капацитет за иновации.  
 
МОДЕЛ НА ПОДЕСУВАЊЕ 
“Tuning” проектот разви модел за дизајнирање, спроведување и изведување на 
наставните планови и програми понудени во рамките на една институција или во две 
или повеќе институции заедно. Беа утврдени следните главни чекори во процесот на 
дизајнирање студиска програма: како локална или како (меѓународна) интегрирана 
програма / заедничка диплома:  
1. Исполнување на основните услови:  
За сите студиски програми: 

- Дали се утврдени социјалните потреби на програмата на регионално/ 
национално / европско ниво? Дали тоа е сторено врз основа на консултации со 
главните чинители: работодавците, професионалците и професионалните 
тела?  

- Дали програмата е доволно интересна од академска гледна точка? Дали се 
утврдени заедничките референтни точки?  



- Дали ресурсите потребни за програмата се расположливи во или (доколку е 
потребно) вон (партнерските) засегнати институции? 

 
За меѓународни додипломски студии кои ги нудат повеќе од една институција:  
- Дали постои посветеност на засегнатите институции? На која основа: 

(формален) договор или стратегиски сојуз?  
- Дали постојат доволни гаранции дека програмата ќе се спроведе законски во 

различни земји?  
- Дали постои договор во поглед на тоа времетраењето на програмата да биде 

конципирано на начин кој ќе ја усогласи со ЕКТС кој почива на оптовареноста 
на студентите?  

2. Дефиниција на додипломските програми.  
3. Опис на  целите на програмата, како и на резултатите од учењето (во смисол на 

знаење, разбирање, вештини и способности) кои треба да се постигнат.  
4. Идентификација на генеричките и конкретните компетенции кои треба да се 

стекнат во текот на програмата.  
5. Инкорпорирање во наставната програма: содржина (теми кои треба да бидат 

покриени) и структура (модули и кредити). 
6. Инкорпорирање во образовните единици и активности, со цел да се постигнат 

дефинираните резултати од учењето.  
7. Одлучување во врска со пристапите кон наставата и учењето (видови методи, 

техники и форми), како и во врска со методите на оценување (кога е потребно, 
изготвување на наставен материјал). 

8. Изготвување на систем на вреднување, чија намена е постојано да се подигнува 
квалитетот.  

 

Овој процес е илустриран со долниот графикон: 
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ЕКТС 
Една од главните иновации на “Tuning”  проектот е да се поврзат исходите од 
учењето, компетенциите и ЕКТС кредитите кои почиваат на оптовареноста на 
студентите. Овој концепт навестува промени во Европскиот систем на трансфер на 
кредити во Европски систем на трансфер и акумулација на кредити, во кој кредитите 
повеќе немаат релативна, туку апсолутна вредност и се поврзани со исходите од 
учењето. Во новиот ЕКТС систем, доделувањето на кредити зависи од целосното 
постигнување на посакуваните резултати од учењето на одредена единица или 
модул. Филозофијата, како и нејзините одлики, се одразени во документот Образовни 
структури, резултати од учењето, оптовареност на студентите и 
пресметување на ЕКТС кредитите, кој ја сочинува основата на новиот Водич за 
корисниците на ЕКТС, издаден од страна на Европската комисија летото 2004.1  
 
РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО И КОМПЕТЕНЦИИ 
При воведувањето на дво или трицикличен систем, потребно е да се ревидираат сите 
постојни студиски програми кои не почиваат на концептот на циклуси. Во практиката, 
тие програми мора да се редизајнираат, поради тоа што во еден цикличен систем 
секој циклус треба да се смета за ентитет сам за себе. Првите два циклуса не треба 
само да овозможат пристап до следниот циклус, туку и до пазарот на работна сила. 
Тоа ја покажува релевантноста од тоа да се користи концептот на компетенции, како 
основа за исходите од учењето.  
 
“Tuning” ја потцртува разликата меѓу резултатите од учењето и компетенциите, за да 
се разликуваат различните улоги на најрелевантните учесници: академскиот персонал 
и студентите/учениците. Посакуваните резултати од учењето во еден процес на 
учење, ги зацртува академскиот персонал, по можност во согласност со студентски 
претставник, а врз база на очекувањата и барањата на работодавците. Студен-
тот/ученикот ги стекнува или ги развива компетенциите во текот на процесот на 
учење. Со други зборови:  

• Резултати од учењето се дефиниции за она што се очекува ученикот да знае, 
да разбира и/или да може да демонстрира по завршувањето на учењето. Тие 
може да се однесуваат на еден единствен предмет или на одреден период од 
студиите, како на пример на првиот, вториот или третиот циклус. Резултатите 
од учењето ги специфицираат барањата за стекнување кредити.  

• Компетенциите претставуваат динамична комбинација на знаење, разбирање, 
вештини и способности. Стекнувањето на компетенции е целта на образовните 
програми. Компетенциите се формираат во разните предметни курсеви и се 
оценуваат во различни фази.  

 

Може да се разликуваат генерички компетенции и компетенции кои се однесуваат на 
одреден предмет. Иако “Tuning” проектот ја признава во целост важноста на 
градењето и развивањето знаења и вештини кои се поврзани со одреден предмет 
како основа на додипломските програми, тој го подвлекува фактот дека треба, исто 
така, да се посвети време и внимание и на развојот на генеричките компетенции или 
на преносливите вештини. Оваа последна компонента станува сè по значајна во 
соодветната подготвовка на студентите за нивната идна улога во општеството, во 
смисла на вработливост и граѓанство.  
 
Проектот “Tuning” разликува три вида генерички компетенции:  

• Инструментални компетенции: когнитивни способности, методолошки способ-
ности, технички способности и лингвистички способности;  

                                                 
1 ECTS Users’ Guide: http://europa.eu.int/comm/education/socrates ects.html. 
 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ ects.html


• Интерперсонални компетенции: индивидуални способности, како социјални 
вештини (социјална интеракција и соработка);   

• Системски компетенции: способности и вештини во врска со целиот систем 
(комбинација на разбирање, сензитивност и знаење; потребно е претходно 
стекнување на инструментални и интерперсонални компетенции).  

Како дел од “Tuning 1” проектот, беа организирани обемни консултации со 
дипломците, работодавците и академскиот персонал, со цел да се утврдат најважните 
генерички компетенции во секое од вклучените академски полиња. И покрај тоа што 
низата најрелевантни генерички компетенции донекаде се разликуваше кај 
различните предметни области, за најголемиот дел од нив постоеше голема сличност 
помеѓу разните области. Во сите области, типичните академски компетенции 
идентификувани како најважни, беа, способноста за анализа и синтеза, капацитетот 
да се научи и да се решаваат проблеми. Се покажа дека академскиот персонал и 
работодавците, во значителна мера се согласуваат, во однос на додатни генерички 
компетенции кои се важни за вработување, како што е способноста знаењето да се 
примени во практиката, капацитетот за прилагодување на нови ситуации, грижата за 
квалитетот, умешност на управување со информации, способноста да се работи 
самостојно, тимската работа, капацитетот за организирање и планирање, усната и 
писмената комуникација на мајчиниот јазик и интерперсоналните способности. Исто 
така, дипломците и работодавците заклучија дека некои од гореспоменатите 
компетенции беа особено корисни и се развиваа до повисокo ниво одошто други. Тие 
укажаа на фактот дека поголемо внимание треба да се обрне на одреден број 
генерички компетенции, за студентите подобро да се подготват за нивните идни 
работни места. Исходот од тој процес, на продолжените консултации, се разгледува 
во следната глава.  
 
Kомпетенции поврзани со одредени предмети се веќе утврдени за девет предметни 
области, како што се деловна администрација, хемија, образовни (педагошки) науки, 
европски студии, историја, наука за Земјата (геологија), математика, медицинска 
грижа и физика, како дел од “Tuning” проектот и заедно со растечкиот број на тематски 
мрежи се фокусираат на одредено поле на студии. Тие компетенции се прикажани во 
засебни брошури, изготвени од страна на групите за предметни области во рамките на 
проектот и се изготвени од тематските мрежи или од други мрежи за предметни 
области. Пристапите на групите се разликуваа, поради разликите во структурата на 
дисциплините; сепак, сите следат слична процедура за постигнување на своите 
резултати. Низ дискусија, креирање или размена на знаење и мапирање на 
патиштата, во предметните области кои се изучуваат и се предаваат во различните 
земји, се добиваше увид во нештата и се градеше консензус во поглед на она што ја 
сочинува виталната срж на секоја предметна област. Документите кои резултираа 
треба да се сфатат како работни документи, кои дополнително ќе се елаборираат и ќе 
се менуваат.  
 
Во “Tuning” проектот, компетенциите се опишани како референтни точки за 
дизајнирање на наставна програма и за евалуација, а не како пат од кој не смее да се 
скршне. Тие дозволуваат флексибилност и автономија во градењето на наставната 
програма. Во исто време, тие обезбедуваат еден заеднички јазик за опишување на 
она кон кое се стремат наставните програми.  
 
Употребата на ‘резултатите од учењето’ овозможува многу повеќе флексибилност 
одошто во случајот на традиционално дизајнираните студиски програми, затоа што 
тие покажуваат различни патишта кои може да доведат до споредливи исходи; исходи 
кои може многу полесно да се препознаат како дел од друга програма или како основа 
за влез во следниот циклус на студиска програма. Нивната употреба ја почитува 
автономијата на другите институции, како и на други образовни култури. Според тоа, 
пристапот овозможува разновидност, не само во глобални, европски, национални или 



институционални рамки, туку и во контекст на една единствена програма. Овој концепт 
е сумиран во долниот приказ:  
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СТУДЕНТОТ ВО ФОКУСОТ  
Употребата на резултатите од учењето и компетенциите е потребна за студиските 
програми и курсевите (и модулите во нив) да бидат фокусирани на студентите и 
ориентирани кон резултатот. Овој пристап бара содржината на студиската програма 
да ја определуваат клучните знаења и вештини кои студентот треба да ги стекне во 
текот на процесот на учење. Исходите од учењето и компетенциите се фокусирани на 
барањата на студиската програма но и на општеството, во смисла на нивно подготву-
вање за вработување и граѓанство. Денес се уште, многу програми се фокусирани кон 
наставниците, што во практиката значи дека се ориентирани кон инпутот. Тие се често 
одраз на комбинација од полињата на интерес и експертиза на персоналот. Тоа во 
суштина води кон програми со доста лабави единици, кои може да не се доволно 
избалансирани и најефективни. Иако “Tuning” проектот во целост ја признава 
важноста од искористување на расположливата експертиза на персоналот во 
најголема можна мера, тоа не треба да доминира во програмата.  
 
Во една студиска програма која почива на исходот, главниот нагласок е на профилот 
на дипломата или на квалификацијата. Овој профил го одредува академскиот 
персонал и го одобруваат одговорните власти. Профилот треба да почива на потреби 
кои се идентификувани и признаени од страна на општеството, т.е. практично од 
страна на интерните чинители, односно од страна на академската заедница, како и од 
страна на екстерните чинители, како работодавците (организациите), дипломците и 
професионалните организации. Сите тие имаат улога во одлучувањето кои 
компетенции, и генерички и по предметни области, треба да се нагласат и до кој 
степен. Иако секој програмски профил е уникатен и заснован на проценка и одлуки на 
академскиот персонал, тој персонал мора да ги зема предвид конкретните 
карактеристики кои се сметаат за клучни за одредената област. Со други зборови, она 
што ја чини една деловна програма деловна. Во рамките на “Tuning” проектот, 
експертите во рамки на своите предметни групи ги дефинираа тие карактеристики за 
секоја од конкретните дисциплини. Тие се одразени во т.н. урнеци, резимеа или 
исходи, кои содржат синтетички индикатори во рамките на еден општ формат, а кои 
почиваат на голем број разработени документи.  



 
Во еден цикличен систем, секој циклус треба да има свои сопствени резултати од 
учењето, формулирани според компетенциите. Тоа може да се визуелизира на 
следниот начин:  
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Management Committee

 наведено погоре, исходите од
иво на поединечните предме
те предметни единици додав
. Компетенциите кои треба 
. Компетенциите се развиваат
 преку учењето различни пре
. Во текот на фазата “дизајн
поглед на тоа во однос на ко
и. Во зависност од големин
ектот smeta дека не е препор
тенции во исходите од учењето
може да се предаваат имплиц
оже практично да се процен
ма е приказ на можен пристап
и модули.  
Course uКурсеви 
  

 учењето се формулираат и на програмско 
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Example
Course unit/
learning outcome
Unit 1

Unit 2

Competence
A       B       C        D       E        F        G       H    I       F

x               x

X = THIS COMPETENCE IS DEVELOPED AND ASSESSED AND IS  
MENTIONED IN THE LEARNING OUTCOME OF THIS UNIT

Unit 3

Unit 4

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО И 
КОМПЕТЕНЦИИ ВО 
СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ 

Пример 

Компетенции 

Прва единица 

Втора

Четврта единица 

Трета единица 

 единица 

Курс/резултат  

x                 x                 x
x                     x                 x

x           x                                        x
Оваа компетенција е развиена и проценета и се споменува 
во резултатите од учењето на оваа единица 

  

  
 
Како што е покажано погоре, за “Tuning” проектот, една студиска програма не 
претставува сумирање на одреден број лабаво поврзани наставни единици; таа мора 
да биде ентитет сама по себе. За тоа е потребно повеќе од едноставно холистички 
приод. Во една студиска програма која е фокусирана на студентите/ориентирана кон 
исходот, сите наставни единици на еден или друг начин се поврзани една со друга. 
Тоа се однесува на единиците или модулите кои се дел од целата или главниот дел 
од целата програма, како и на помалите предмети и изборните предметни единици. 
Во една добро дизајнирана програма, помалите предметни и изборните предметни 
единици би требало да го зајакнуваат профилот на програмата.  
 
Во визијата на “Tuning” проектот, студиската програма треба да се замисли како торта, 
со различни нивоа, во кој сите парчиња се поврзани меѓусебно, или хоризонтално или 
вертикално. Со други, поформални едукативни зборови: исходите од учењето на 
поединечните предметни единици или модули придонесуваат кон општите исходи од 
учењето и кон развој на нивото на компетенции, земајќи ги целосно предвид исходите 
од учењето кои треба да се стекнат во однос на другите единици. Овој концепт може 
да се визуелизира во пографичка форма како што е прикажано на следниот модел:  
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Моделот претпоставува прогресија во врска со постигнувањето на исходите од 
учењето, изразени преку компетенциите. Секоја наставна единица игра улога во 
општата наставна програма. Моделот разликува три периоди со по 60 кредита, кои 
понатаму се поделени на два дела. Тоа е традиционалниот начин на совладување на 
програмата: семестар по семестар. Меѓутоа, се покажа дека се можни и други опции. 
На пример, еден студент може да студира дел од програмата во поголема длабочина, 
земајќи две предметни единици (или парчиња) вертикално, доколку условите (за 
запишување) на таа единица го дозволуваат тоа. Може да се замисли дека студент кој 
студира јазик најпрво ќе се фокусира на совладување на јазикот, па дури потоа ќе се 
сконцентрира или на литература или на лингвистика, иако официјалниот ред во 
програмата е можеби различен. Исто така, со моделот се покажува дека засебните 
единици, кои се проследени со успех во друг контекст, може да се вклучат во 
студиската програма врз основа на претходна совладаност. Во контекст на 
доживотното учење и на пофлексибилни програми, тоа може да биде многу важно.  

Наставна единица 

 
Една од главните цели на Болоњскиот процес е студиските програми и периодите на 
учење да се направат поспоредливи и покомпатибилни. Оваа цел силно се промовира 
преку користење на концептот на нивоа, исходите од учењето, компетенциите и ЕКТС 
кредитите. Уште еден начин на промовирање на оваа цел е, студиските програми да 
се засноваат на предметни единици со еднаква големина. Модуларизацијата на 
образовните програми ќе промовира транспарентност и ќе ги олесни мобилноста и 
признавањето. Исто така, тоа може да помогне програмите да се направат полесно 
совладливи, поради тоа што нуди инструмент со кој се балансира оптовареноста на 
студентите во текот на различните фази на програмата.  
 
 
НИВОА 
Употребата на циклуси автоматски го вклучува воведувањето на концептот на нивоа. 
Може да се прави разлика меѓу нивоата за одреден циклус и нивоата во самиот 
циклус. За секое од тие нивоа, може да се користи индикатор. Тие се нарекуваат 
дескриптори на нивоата. Како дел од Болоњскиот процес, група експерти, т.н. 



Заедничка иницијатива за квалитет, развија низа генерални дескриптори за секој 
циклус, кои се нарекуваат Даблински дескриптори. Тие дескриптори на циклусите се 
веќе усвоени од страна на Европските министри за образование, како дел од 
извештајот Рамка за квалификации на европската високообразовна област. 
Пристапите на “Tuning” проектот и ЗИК се целосно компатибилни и комплементарни.  
 
Со оглед на тоа што дескрипторите на циклусот се практично дескриптори на нивоата 
со кои се утврдува нивото на еден циклус, “Tuning” проектот предложи истите да се 
нарекуваат дексриптори на ниво на циклусот, за да се разликуваат од интермедијар-
ните или дескрипторите на поднивоата. “Tuning” проектот произведе дескриптори на 
циклусите на програмско ниво за првиот и вториот циклус, во секоја од предметните 
области вклучени во проектот. Исто така, дебатираше и околу можноста да се 
развијат дескриптори на поднивоата, но сè уште нема краен заклучок. Може да се 
замисли, на пример, дека во една универзитетска програма за првиот циклус може да 
се разликуваат следните поднивоа: напредно и специјализирано.  
 
Подготвиле: Јулија Гонзалес (Julia González) и Роберт Вагенаар (Robert Wagenaar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3. Компетенции во процесот на предавање и учење  
 

ВОВЕД 
“Tuning” проектот смета дека развојот на компетенции во образовните програми може 
значително да придонесе кон отворање на една важна област на заеднички 
согледувања и работа на ниво на универзитети во Европа во врска со новата 
образовна парадигма, потребата од квалитет и зголемувањето на вработливоста и 
учеството во општеството, како и создавањето на Европското високообразовно 
подрачје.  
 
Акцентирањето на компетенциите го промовира развојот на препознатливи и 
компатибилни дипломи и, со тоа, промовира транспарентност во европското 
образование. “Tuning” проектот смета дека дипломите се споредливи и компатибилни 
доколку резултатите од учењето, како и академските и професионалните профили, се 
споредливи.  
 
Споредливоста е различна од хомогеност, па во контекст на академските и професио-
налните профили, јасно е дека разновидноста не е назадување, туку придобивка. 
Дефиницијата на професионални профили се однесува на потребите на општеството, 
а општествените потреби и побарувачка се различни. За тоа се потребни консултации 
со општествените групи и земање предвид на барањата од професионалните тела на 
локално, национално или интернационално ниво (согласно целите на студиската 
програма). Токму во тој контекст се важни консултациите. Тие консултации може да се 
направат на мноштво разни начини, но во секој случај треба да се бараат 
најсоодветната форма и облик. Овој документ ги презентира наодите од консул-
тациите извршени од страна на “Tuning” проектот, како алатка за согледување на 
ажурирани информации во врска со потребите на општеството.  
 
Треба да се нагласи дека профилите не се само професионални, туку и академски. Во 
однос на академските институции, од студиските програми се очекува да ги исполнат 
очекувањата на академската заедница на национални и на интернационални нивоа. 
Барајќи заеднички јазик за да ги изрази академските и професионалните профили, 
“Tuning” проектот смета дека јазикот на компетенциите може да биде корисен за 
изразување на споредливоста, во смисла на карактеризирање на можностите на оние 
што се стекнале со диплома. Исто така, тој може да ги изрази и заедничките 
референтни точки на различните предметни области, нудејќи референтна рамка за 
академската заедница (во овој случај, Европската академска заедница), на јазик кој 
може да го разберат европските општествени групи, професионалните тела и сите 
други чинители во општеството. 
 
Консултациите стануваат уште попотребни во едно “општество на знаење“, кое 
очигледно е и “општество на учење“. Оваа идеја е интимно поврзана со сфаќањето на 
целото образование во еден поширок контекст: континуумот на доживотното учење, 
при што поединецот има потреба од компетенции за да биде способен да се справи 
со знаењето, да го ажурира, да одбере што е соодветно за одреден контекст, да учи 
перманентно, да го разбира тоа што го учи на начин на кој може да се прилагоди кон 
новите и менливи ситуации.  
 
И за промена и за разновидност на контекстот е потребна постојана проверка на 
општествените потреби од професионални и академски профили. Тоа ја подвлекува 
потребата од консултации и постојана ревизија на информациите заради 
соодветност. Во потрагата по заеднички јазик кој ќе ги опишува академските и 
професионалните профили, “Tuning” смета дека јазикот на компетенции e соодветен 



за споредување на перформансите со кои располагаат сопствениците на дипломите. 
Освен тоа, јазикот на компетенции, со оглед на тоа што доаѓа надвор од полето на 
образование, може да се смета за посоодветен за консултации и дијалог со групи кои 
не се директно вклучени во академскиот живот. Тоа придонесува кон размислување 
околу развојот на нови студиски програми и на перманентни системи на ажурирање на 
постојните.  
 
Така, при размислувањето за академски и професионални профили, компетенциите 
се јавуваат како важен елемент, кој ја води селекцијата на знаење кое е адекватно за 
одредени цели. Тие претставуваат интегративен капацитет да се избере она што е 
соодветно од мноштвото можности.  
 
Нагласокот на учениците кои се стекнуваат со одредени компетенции или низа 
компетенции, исто така, влијае врз транспарентноста во дефинирањето на целите 
поставени за одредена образовна програма, додавајќи мерливи и споредливи 
индикатори, правејќи ги истовремено тие цели подинамични при земањето предвид на 
потребите на општеството и, конечно, поврзувајќи ги со вработувањето. Следствено, 
тоа покажува промена во пристапот кон образовните активности, наставниот 
материјал и голема разновидност на образовни ситуации, со оглед на тоа што негува 
систематско вклучување на ученикот во индивидуална и групна подготовка на 
релевантни прашања, презентации, организирани повратни информации, итн.  
 
ПРАШАЛНИК 
Во “Tuning” проектот, консултациите за преносливите вештини или генеричките 
компетенции се одвиваа во вид на прашалник.  
 
Цели  
Целите на прашалникот вклучуваа:  
 
• Желба да се иницира заедничка дискусија на поле на компетенции на европско 

ниво, врз основа на консултациите со групи вон академската заедница (дипломци 
и работодавци), како и со поширока база поврзана со академската средина ( 
претставници на “Tuning” проектот од секоја предметна област и други луѓе, кои не 
се инволвирани во проектот).  

• Обид да се приберат ажурирани информации и размислувања за можните 
трендови и степенот на разновидност и промени во цела Европа.  

• Врз основа на искуството и реалноста, да се развие можност за достигнување 
одредени нивоа на разновидност или заеднички особини помеѓу различните земји, 
почнувајќи ја дебатата со конкретни прашања поставени на конкретен јазик.  

• Важноста од тоа да постои фокусирано согледување и дебата на три различни 
нивоа: на институционално ниво (основата и првото кое треба да се менува), 
нивото на предметни области (референтна точка за институциите на високо 
образование), и агрегатното ниво (втората референтна точка во врска со 
ситуацијата на европско ниво).  

 
Содржина на прашалникот  

Дефиниција на компетенциите 
Неколку термина: капацитет, карактеристика, способност, вештина и компетенции се 
користат како меѓусебно заменливи и, до одреден степен, преклопувачки по нивното 
значење. Сите тие се однесуваат на личноста и на она што таа е способна да 
постигне. Но, имаат и поконкретни значења. Способност (ability), по латинскиот збор 
“хабилис“ значи “способен да држи, носи или ракува со леснотија“, довела до зборот 
“хабилитас“, кој може да се преведе како “талент, способност, подготвеност или 
вештина“.  
 



Терминот вештина е веројатно терминот кој се користи најчесто, со значење на тоа да 
се биде способен, во состојба или вешт. Често се користи во множина, како “вештини“, 
и е со порестриктивно значење од значењето на компетенции. Со тоа се објаснува 
изборот на терминот компетенции во “Tuning” проектот. Сепак, двата термина 
“преносливи вештини“ и “генерички компетенции“ може да се сметаат за термини со 
еднакво значење. Тие се однесуваат на оние компетенции кои се заеднички и кои 
може да се идентификуваат во различните студиски програми на одредено ниво.  
 
Во “Tuning” проектот, концептот на компетенции следи еден интегриран пристап, 
гледајќи на капацитетите преку динамична комбинација од атрибути кои заедно 
овозможуваат компетентна изведба или претставуваат дел од конечен производ или 
образовен процес. Во Точка 1, компетенциите се сфатени како нешто што вклучува 
знаење и разбирање (теоретско знаење од одредена академска област, капацитет да 
се знае и да се разбере), знаење како да се делува (практична и оперативна примена 
на знаењето во одредени ситуации), знаење како да се опстојува (вредности како 
интегрален елемент на начинот на перцепирање и живеење со другите и во 
општествен концепт). Компетенциите претставуваат комбинација на атрибути (во 
однос на знаењето и неговата примена, ставовите, вештините и одговорностите) со 
кои се опишува нивото на кое еден поединец е способен да ги примени.  
 
Во тој контекст, компетенцијата или низата компетенции значат дека некое лице става 
во игра одреден капацитет или вештина и извршува некоја задача, при што истото е 
способно да демонстрира дека може да го стори тоа на начин со кој се овозможува 
вреднување на нивото на постигнување. Компетенциите може да се проценат и да се 
развиваат. Тоа значи дека, вообичаено, лицата ниту поседуваат ниту им недостигаат 
компетенции во апсолутен смисла, туку владеат со истите до одреден степен, така 
што компетенциите може да се сместат во еден континуум и може да се развиваат 
преку вежба и едукација.  
 
“Tuning” проектот се фокусираше на два различни сета компетенции:  

1. На оние компетенции кои се поврзани со одредена предметна област. Тие се 
од особено значење за секоја студиска програма и се интимно поврзани со 
конкретно знаење од некое поле на студиите. Нив ги нарекуваат компетенции 
специфични за академска (предметна) област.  

2. Проектот се обиде да ги утврди заедничките атрибути кои може да бидат 
генерички за сите студиски програми и кои се сметаат за важни од страна на 
конкретни општествени групи (во овој случај, поранешни дипломци и 
работодавци). Тие се одредени атрибути, како капацитет да се научи, 
капацитет да се анализира и да се синтетизира, итн., кои се заеднички за 
најголем број студии. Во едно променливо општество, во кое побарувачката 
тежнее кон постојана преформулација, тие генерички компетенции, исто така, 
стануваат многу важни, поради тоа што може да понудат повеќе можности за 
вработување.  

 
Во дизајнирањето и редизајнирањето на образовните програми, клучно е тоа 
универзитетот да ги земе предвид променливите потреби на општеството, како и 
сегашните и идните можности за вработување. Иако тие генерички компетенции треба 
да бида во рамнотежа со оние поврзани со предметните области, за развојот на 
студиски програми и додипломски програми тие се од витална важност.  
 
Овој труд се фокусира на генеричките компетенции, поради тоа што компетенциите 
поврзани со предметите се анализирани со помош на различни пристапи, согласно 
секоја предметна област, од страна на релевантни групи експерти. Во него се 
објаснуваат консултациите спроведени како активност на колективни согледувања за 
она што разните општествени групи сметаат дека е важно за секое од одбраните 
прашања и како, според нив, универзитетите работат на остварување на своите цели.  



 
Во објаснетиот концепт беа поделени и пополнети два прашалника. Првиот се обиде 
да ги утврди генеричките компетенции и начинот на кој тие се вреднувани, најпрво од 
страна на дипломците и работодавците, а потоа, во вториот прашалник (во првиот 
дел), од страна на академската средина.  
 
Очигледно, списокот на утврдени компетенции и оние за кои може да се размислува е 
огромен. Изборот на одреден  број компетенции кои ќе се вклучат во прашалникот е 
секогаш пристрасен и може да се подведе под знак прашалник, а различни 
класификации може да се предмет на дебата. За да се изготви прашалникот за 
дипломци и работодавци, беше спроведена анализа на над дваесет студии на полето 
на генерички компетенции. Беше утврден список од 85 различни компетенции. Тие се 
сметаа за релевантни од страна на институциите на високо образование или од 
страна на компаниите. Тие 85 компетенции беа категоризирани како инструментални, 
интерперсонални и системски. Следното беше земено како работна класификација:  
 
• Инструментални компетенции: оние со инструментална функција. Тие 

вклучуваат:  
 Когнитивни способности, капацитет да се разберат и да се координира со 
идеи и мисли.  

 Методолошки капацитети за координација со средината: организирање на 
времето и стратегиите на учење, донесување одлуки или решавање проблеми.  

 Технолошки вештини, поврзани со употребата на технолошки направи и 
вештини за пресметување и управување со информации.  

 Лингвистички вештини, како што се усната и писмената комуникација или 
знаењето втор јазик.  

• Интерперсонални компетенции: индивидуални способности поврзани со 
капацитетот да се изразат сопствените чувства, критички и самокритички 
способности. Социјални вештини, поврзани со интерперсоналните вештини или 
тимска работа или изразување општествена или етичка посветеност. Тие тежнеат 
кон олеснување на процесите на социјална интеракција и соработка. 

• Системски компетенции: вештини и способности поврзани со целиот систем. 
Тие претпоставуваат комбинација од разбирање, сензибилитет и знаење, која 
овозможува човек да види како деловите (од целото) се поврзуваат и стануваат 
целина. Тие капацитети ја вклучуваат способноста да се планираат промените и 
да се прават подобрувања во целите системи и да се дизајнираат нови системи. 
Системските компетенции бараат претходно стекнување на инструментални и 
интерперсонални компетенции, како основа.  

 
Распределбата на компетенциите според консултираните извори (без да се зема 
предвид честотата на повторување на истата компетенција), врз основа на 
гореспоменатата типологија, беше следната:  

 Инструментални компетенции (38%) 
 Интерперсонални компетенции (41%) 
 Системски компетенции (21%) 

 
Додека ја споредувавме честотата и се обидувавме да ги вклучиме поврзаните 
концепти, процентите се изменија на следниот начин:  

 Инструментални компетенции (46%) 
 Интерперсонални компетенции (22%) 
 Системски компетенции (32%) 

 



Беше интересно да се забележи дека интерперсоналните компетенции сочинуваат 
најголем процент, во смисла на бројот на различни компетенции (41%). Меѓутоа, со 
оглед на тоа што се појавуваа крајно разновидни и не беа добро детерминирани, кога 
ги анализиравме од аспект на честота, овој процент се намали на 22%. Се чини дека 
инструменталните компетенции беа прилично генерални и се повторуваат во многу 
различни пристапи; на пример, технолошките компетенции (сфатени како употреба на 
персонален компјутер) или лингвистичките компетенции (усна и писмена 
комуникација).  
 
Од друга страна, интерперсоналните компетенции беа многу расеани. Тие се 
однесуваа на персоналните аспекти (самоконцепт, самодоверба, самоконтрола, итн.) 
или интерперсоналните аспекти кои варираат како уверливост, интерперсонална 
комуникација, стил лице-в-лице, општествена посветеност, и слично.  
 
На тој начин беше направен нацрт на првиот прашалник за дипломци и работодавци. 
Почетниот нацрт беше обид да се предложи избалансиран удел на компетенциите од 
сите три групи: инструментални, интерперсонални и системски. Провизорниот 
прашалник беше разгледан на првиот состанок на “Tuning” проектот и некои ставки 
беа изменети од страна на членовите на проектот. Некои групи, исто така, додадоа 
компетенции подиректно поврзани со нивната предметна област (математика, 
историја и образовни науки).  
 
Тие сугестии беа вклучени и беше изготвен конечниот прашалник. Вклучени беа (и во 
прашалникот за дипломци и оној за работодавци) и низа варијабли за 
идентификација, кои се сметаа важни за студијата.  
 
Дефинитивните прашалници се состоеја од 30 компетенции:  
  
♦ Инструментални компетенции 

 Капацитет за анализа и синтеза 
 Капацитет за организација и планирање 
 Основни општи познавања 
 Вградување на основните познавања на професијата 
 Усна и писмена комуникација на мајчиниот јазик 
 Познавање втор јазик 
 Елементарни компјутерски вештини 
 Вештини на управување со информации (способност да се повикаат и да се 
анализираат информации од различни извори) 

 Решавање проблеми  
 Одлучување  

 
♦ Интерперсонални компетенции  

 Способности за критичност и самокритичност  
 Тимска работа 
 Интерперсонални способности 
 Способност да се работи во интердисциплинарен тим 
 Способност да се комуницира со експерти на други полиња 
 Сфаќање на значењето на разновидноста и мултикултурноста 
 Способност да се работи во интернационален контекст 
 Посветеност на етичките начела 

 
♦ Системски компетенции 

 Капацитет за примена на знаењето во практика 
 Истражувачки вештини 



 Капацитет да се научи 
 Капацитет за прилагодување на нови ситуации 
 Капацитет за генерирање нови идеи (креативност)  
 Лидерство 
 Разбирање на културите и обичаите на други земји 
 Способност да се работи самостојно 
 Дизајнирање и примена на проекти  
 Иницијативен и претприемачки дух 
 Грижа за квалитет 
 Волја да се успее 

 
Можеа да се вклучат и други, интересни компетенции, како на пример “наставна 
способност". Со тоа, можеби ќе се обезбедеше важна перспектива во врска со 
значаен сектор на вработување, но конкретна насоченост кон еден сектор може да 
создаде грешки во системот. Одговорите на работодавците може да бидат и под 
влијание на употребата на зборот ’напредно’ наместо на зборот ’основно’ во врска со 
знаењето или вградувањето во професијата.  
 
Прашалниците беа преведени на единаесетте официјални јазици на ЕУ од страна на 
членовите на Проектот. Секој од универзитетите ги доби и ги врати прашалниците 
пополнети од нивните студенти и работодавци и ги достави до Универзитетот Деусто, 
каде што беа обработени.  

Секој универзитет доби свои, сопствени податоци по електронска пошта и графици за 
целата програма и за поединечните предметни области. Врз основа на договор и од 
причини на доверливост, ниту еден графикон или анализа не беа направени на 
централно ниво (т.е. на ниво на Проектот во однос на поединечните универзити). Од 
секој универзитет се очекуваше да спроведе институционална анализа и согледувања 
на локално ниво и да ги изнесе пред групата за односната област. Исто така, секој 
универзитет можеше да направи споредба меѓу своите податоци и општиот исход по 
предметните области, со цел да извлече свои заклучоци и да развие свои 
институционални стратегии.  
 
Процедура  
Во однос на изборот на различните примероци, процедурата од координаторите на 
универзитетите кои зедоа учество го бара следното:  

Прашалник за дипломци 
• Секој универзитет-учесник во студијата мораше да изврши избор на примерок  

од вкупно 150 дипломирани студенти.  
• Одбраните студенти требаше да дипломирале во текот на претходните 3 до 5 

години.  
• Овој критериум зависеше од бројот на дипломци кои дипломирале во тој 

период, како и од професионалните дестинации на студентите.  

• Доколку секоја година имало малку дипломирани, примерокот ги вклучуваше и 
оние кои дипломирале во последните 5 години. Доколку тоа бил голем број 
дипломирани, тогаш примерокот се ограничуваше на дипломираните во 
последните 3 години. Во оние неколку случаи во кои немало доволен број 
дипломирани на универзитетот-учесник, беа вклучувани дипломираните од 
други, слични институции во истата земја.  

• Во однос на професионалните цели на дипломираните (под услов студијата да 
била најзаинтересирана за дипломираните кои веќе работат), односно местата 
на кои дипломираните се вработиле бргу по дипломирањето, примерокот 
можеше да биде избран од оние кои дипломирале во последните 3 години. Во 



спротивно, кога на дипломираните им било потребно подолго време да најдат 
работа, препораката беше да се избере примерок од оние кои дипломирале во 
последните 5 години.  

• Критериумот за избор на 150-те дипломирани студенти беше случаен избор. 
Препорака беше дека, доколку постои асоцијација на дипломирани студенти со 
ажурирана база на податоци и адреси, изборот да го направи споменатата 
асоцијација.  

• Односните универзитети ги доставија прашалниците до своите дипломирани 
студенти со пропратно писмо, во кое (покрај претставувањето на прашалникот) 
ги замоли да ги пополнат и да ги вратат до универзитетот во рок од 10 дена.  

• Прашалникот и воведното писмо беа испратени заедно со заверено и 
адресирано плико за враќање на прашалникот.  

Прашалник за работодавци 
• Секој универзитет-учесник во студијата мораше да изврши избор на примерок  

од вкупно 30 работодавци. 

• Критериумите за селекција беа дека тоа треба да бидат организации познати 
на универзитетот како такви кои вработиле нивни дипломирани студенти, и/или 
организации кои, и покрај тоа што не докажале дека вработиле дипломирани 
студенти од универзитетот, се чинело веројатно да се интересни места за 
работа за тие дипломци. Во рамките на тие насоки, универзитетите имаа 
слобода да изберат работодавци за кои тие сметаа дека се соодветни. Беше 
сугерирано дека е потребна рамнотежа на различните видови работодавци, за 
да се добијат порепрезентативни резултати. Меѓутоа, тоа ќе наметнеше фиксна 
рамка врз една многу разновидна реалност.  

• Односните универзитети ги достави прашалниците до работодавците со 
пропратно писмо, во кое (покрај претставувањето на прашалникот) ги замолија 
да ги пополнат и да ги вратат во рок од 10 дена.  

• Прашалникот и воведното писмо беа испратени заедно со заверено и 
адресирано плико за враќање на прашалникот.  

Прашалник за академскиот персонал 
• Секој универзитет-учесник во студијата мораше да изврши избор на примерок  

од најмалку 15 члена академски персонал во областа во која учествува тој 
универзитет. 

• Сите универзитети ги доставија прашалниците до академскиот персонал во 
електронска форма и ги замолија да ја вратат во рок од 7 дена.  

 
Вид на барани одговори 
Прашалникот бараше два вида одговори: 

1. Важност/ниво на постигнување 
2. Рангирање на петте компетенции кои се сметаат за најважни 

За секоја од триесетте компетенции, од испитаниците беше побарано да 
наведат:  

• Важноста на компетенцијата, според негово/нејзино мислење, за работата 
во нивната професија, и  

• Нивото на постигнување на компетенцијата кое тие сметаат дека го 
постигнале како резултат на посетувањето студиска програма.  

За го означат тоа, испитаниците беа замолени да користат скала од 1 = никакво до 4 = 
силно.  
Одговорите на прашањето за двата аспекти (важност и ниво на постигнување) во 
врска со интересот за утврдување каде нивните институции стојат во смисла на 



триесетте компетенции аранжирани во четири категории се претставени на долниот 
дијаграм:  
 
 

 

ВВиишшоокк  ннааппоорр  
--  ++  
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--  --  
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Ниво  на  постигнување  

 
 

ДИЈАГРАМ 1. АИР (МАРТИЛА И ЏЕЈМС, 1997) 
 

• Концентрација: односно, компетенции кои се сметале за многу важни, но кај 
кои има мало ниво на постигнување. 

• Низок приоритет: компетенции кои не се сметале за многу важни и кај кои има 
мало ниво на постигнување. 

• Вишок напор: компетенции кои не се сметале за многу важни, но кај кои има 
големо постигнување. 

• Оддржување: компетенции кои се сметале за многу важни и кај кои има високо 
ниво на постигнување. 

 
Важноста на графиконот е во тоа што може да помогне во согледување и дискусија на 
институционално ниво, откривајќи ги при тоа слабите и силните точки кои помагаат во 
градењето политика (што е избор на самата институција); во тоа што ги зајакнува 
послабите делови, или дури да се стане посилен на и така силните места. Она што 
навистина беше од суштинска важност беше да се смести развојот на системот за 
консултации во самата средина, како и да се има капацитет да се креираат системи 
кои може да помогнат да се изготват заеднички стратегии на европско ниво.  
 
Рангирање: исто како наведување на важноста и нивото на постигнување во однос на 
секоја од триесетте компетенции, и двете групи (дипломци и работодавци) беа 
замолени да ги наведат, редоследно, петте компетенции кои тие сметаат дека се 
најважни.  
 
Обично, кога од луѓето ќе се побара да ја вреднуваат важноста на одредени аспекти 
од животот, тоа вреднување тежнее да биде високо. Генерално, тенденцијата е да се 
вреднуваат работите како важни, се разбира оние кои разумно може да се сметаат за 
такви, но без преголемо дискриминирање меѓи тие нешта. Согледувајќи ја можноста 
до тоа да дојде и во случајот на компетенциите, се чинеше соодветно да се бара 
испитаниците да ги одберат петте најважни компетенции и да ги рангираат според 
важност. Тие две информации, важноста и рангирањето, се чинеа релевантни за 
работата.  
 



Прашалникот испратен до академскиот персонал беше поделен на два дела: првиот 
дел беше поврзан со генеричките компетенции. Целта беше да се добие трета 
перспектива за компетенциите, за да се споредат со оние на дипломците и 
работодавците. Содржината почиваше на резултатите добиени од студијата за 
дипломците и работодавците. Во зависност од тие информации, беше согледано дека 
постои високо ниво на согласност меѓу дипломците и работодавците во однос на 11-те 
компетенции кои се сметаа за најважни и во двете групи.  
 
Вториот дел од прашалникот се однесуваше на конкретни компетенции поврзани со 
одреден предмет. Целта на овој дел е да го утврди првиот одговор (од една 
поширока база на универзитетски персонал од релевантните области) во однос на 
работата извршена од секоја од групите на експерти вклучени во “Tuning” проектот, 
обидувајќи се да ги утврдат компетенциите поврзани со предметите и да ги поврзат 
истите или со првиот или со вториот циклус на студии во нивното соодветно поле.  
 
Тешкотијата на оваа задача беше јасно разбрана од страна на членовите на проектот. 
Подеднакво јасно беше и разбирањето дека влогот е развојот на референтни точки 
кои, сфатени исклучиво како такви и во една динамична рамка, може да бидат од 
витално значење во развојот на Европското високообразовно подрачје.  
 
Содржината на вториот дел од прашалникот за академскиот персонал беше 
подготвена од страна на работните групи на проектот, составени од експерти од 
различни области. И покрај фактот дека прашалниците за секоја од областите беа 
различни, начинот на одговарање беше заеднички за сите. За секоја од 
компетенциите, од испитаниците се бараше да го измерат, според нивно мислење, 
нивото на важност и во првиот и во вториот образовен циклус.  
 
Како што беше објаснето погоре, целта и на двата прашалника беше да се иницира 
заедничко размислување, така што нивното главно постигнување треба да се смета 
како провокација на размислување и дебата. Исто така, важно е да се напомене дека 
процесите се сметаа за такви кои, како крајна последица од заедничката дискусија, ги 
содржат размислувањата кои во групата ги внесол секој од учесниците во проектот од 
неговата или нејзината институција, каде што резултатите од прашалникот имале 
најдобар контекст за интерпретација. Оваа цел влијаеше врз типот и формата на 
прибраните податоци.  
 
Учесници во прашалникот 
 
Од вкупно 105 универзитетски институти кои учествуваат во “Tuning”  проектот, 101 
зедоа учество во консултациите.2 Изборот на универзитети во проектот беше сложен 
процес, при што улога играа интересот, големината на земјата и критериумите на 
локалната конференција на ректори. 
 
Првичната идеја беше податоците да се анализираат на ниво на институција, со цел 
да се обезбеди највисок можен степен на значајност. Исто така, двата индикатора се 
чинеа различни во овој контекст. Иако мислењето во врска со постигнувањата се чини 
многу важно на институционално ниво, особено во однос на дипломираните студенти, 
тоа може да се смета повеќе како перцепција, зашто се однесува на вкупните 
податоци или на работодавците. Во однос на важноста, мислењето може да 
претставува одраз на степенот на важност кој тие му го придале на одредено 
прашање, во смисла на неговата поврзаност со работата или со развојот.  
 

                                                 
2 Освен тоа, во прашалникот за академскиот персонал учествуваше и историската тематска мрежа (Клионет). 
Исто така, во одредени, многу ограничени случаи, беа консултирани наставници или дипломците од други 
институции кои имаат слични студиски програми.  



Конкретно, седум предметни области: бизнис, образовни науки, наука за Земјата 
(геологија), историја, математика, физика и хемија беа вклучени во консултациите во 
однос на дипломираните студенти, работодавците и академскиот персонал. 
 
Во секоја од тие предметни области, беа поканети да учествуваат следниот број 
универзитети:  
 

• Бизнис: 15 универзитети, од кои учествуваа 14  
• Геологија: 14 универзитети, и сите учествуваа 
• Математика: 15 универзитети, од кои учествуваа 13 
• Физика: 14 универзитети, и сите учествуваа 
• Образование: 15 универзитети, од кои учество зедоа 14 
• Хемија: 15 универзитети, од кои учество зедоа 14 

 
Податоците во однос на примероците кои учествуваа во студијата се претставени во 
долната табела.  

        Табела 1 
 Дипломци Работодавци Академски 

персонал 
 Бр. % Бр. % Бр. % 
Бизнис 921 17,8 153 16,2 153 15,3 
Геологија 656 12,7 138 14,6 145 14,5 
Историја  800 15,4 149 15,8 221 22,1 
Математика  662 12,8 122 12,9 122 12,2 
Физика  635 12,3 85 9,0 121 12,1 
Образование  897 17,3 201 21,3 134 13,4 
Хемија 612 11,8 96 10,2 102 10,2 
Вкупно  5183 100,0 944 100,0 998 100,0 

 
Иако намерата на консултациите беше да поттикне заеднички дијалог со 
општествените групи, дебатите што следеа на ниво на институциите и на ниво на 
предметни области може да се сметаат за најдобри резултати. Значајната работа на 
101-от универзитет и обемот на прибрани податоци (5183 прашалника од дипломците, 
944 од работодавците и 998 од академски персонал) заслужува понатамошна 
обработка заради понатамошни согледувања.  

 
Методологија  
Дизајнот на примероците беше таков што тие претставуваа кластери, затоа што 
испитаниците беа кластери во рамките на поединечните универзитети. Според тоа, 
претпоставките за едноставно земање примерок по случаен избор може да не се 
валидни, зашто испитаниците не беа строго независни едни од други. Во исто време, 
универзитетите покажаа и одреден ефект од кластерираниот дизајн на ниво на земја.  
 
Дизајнот на кластери има широка примена во истражувањето и не претставува самиот 
по себе извор на субјективност. Кластерираните примероци влијаат врз грешките при 
утврдувањето примероци во однос на која и да е процена произведена во текот на 
истражувањето. Грешките при земање примероци се зголемуваат во зависност од 
разликите на измерените ставки меѓу различните кластери.  
 
Врз основа на податоците, овој ефект од дизајнот, како последица на кластерите, 
може да се процени со корелацијата во самиот кластер: висок степен на внатешна 
корелација е знак на постоење големи разлики меѓу кластерите, па според тоа и ги 
зголемува грешките при земање примероци на истражувањето. Треба да се напомне 
дека нискиот степен на корелација во која и да е ставка (близу до нула) е индикација 
на тоа дека до слични резултати се доаѓа и со земање примероци по случаен избор.  



 
Во однос на резултатите од прашалниците на проектот околу генеричките 
компетенции, се одбегнуваа проценки и процедури врз основа на едноставно земање 
примероци по случаен избор, и во анализите со една променлива и во оние со повеќе 
променливи. Сите проценки и заклучоци ја земаат предвид кластерската природа на 
податоците, и на универзитетско и на национално ниво, преку повеќеслојно 
моделирање.  
 
Тоа се сметаше за најсоодветен пристап, затоа што повеќеслојните модели ја земаат 
предвид кластерската природа на податоците (т.е., не претпоставуваат дека 
опсервациите се независни, како кај примероците земени по случаен избор). Тие 
модели во голема мера се применети во однос на образовните податоци, како нивна 
кластерска структура.  
 
Во исто време, повеќеслојното моделирање овозможува истовремено моделирање на 
поединечните разлики на ниво на кластер, давајќи соодветни процени на 
стандардните грешки и правејќи ги соодветни сите индикации и на поединечно и на 
кластерско ниво.  
 
Во тој контекст, кластерите не се сметаат за фиксен број категории на експланаторни 
променливи (т.е., списокот на одбрани универзитети како фиксен број категории), туку 
се смета дека обраниот кластер припаѓа во одредена популација од кластери. Во исто 
време, тој дава подобри проценки на индивидуално ниво за групите кај кои има мал 
број опсервации.  
 
Беа анализирани три различни вида променливи:  
 

• Важност: 30 компетенции  рангирани според важност од страна на 
испитаниците (дипломци и работодавци) 

• Постигнувања: 30 компетенции  рангирани според постигнувања (дипломци и 
работодавци) 

• Рангирање: врз основа на рангирањето на петте најважни компетенции 
добиено од дипломците и работодавците, беше создадена нова променлива за 
секоја од компетенциите. За секој испитаник, на соодветната компетенција и беа 
доделени пет бодови во случајот на првата одбрана компетенција, четири 
доколку тоа била втора компетенција, итн... и, конечно, еден поен во случајот на 
компетенцијата на петтото место. Доколку испитаникот не одбрал некоја 
компетенција, на истата и се доделувале нула поени. Во случајот на 
академскиот персонал, кои рангирале долга листа од седумнаесет компетенции 
од претходните вкупно триесет компетенции рангирани од страна на 
дипломците и работодавците, ова рангирање беше создадено со помош на 
слична трансформација, но применето на скала од седумнаесет поени: 
седумнаесет за првоизбраната, шеснаесет за втората, итн.  

 
Резултати  

Дипломци 
Внатрекластерските корелации навестуваа до кој степен универзитетите се 
разликуваат еден од друг и каков е ефектот на кластерските опсервации  врз грешките 
при земање примерок. Најголема корелација во самиот кластер постоеше во однос на 
Знаењето на втор јазик, и во поглед на важноста (0,2979) и во поглед на 
постигнувањата (0,2817). Следните најголеми две корелации беа во врска со 
Основните компјутерски вештини - постигнувања (0,2413) и Посветеност на 
етичките вредности  - важност (0,1853). Од списокот на ставки поврзани со 
важноста, 21 од вкупно 30-те покажуваа внатрекластерски корелации помали од 0,1, а 
од списокот ставки поврзани со постигнувањата, соодносот одеше и до 10 од вкупно 



30-те. Резултатите се чинеа конзистентни: кога дипломците ги рангираа 
универзитетите, се чинеше дека резултатите повеќе се однесуваат на постигнувањата 
одошто на важноста.  
 
За сите елементи се пресметани средни вредности, земајќи ги предвид 
внатрекластерските корелации со помош на повеќеслојни модели за секој елемент, 
без објаснувачки променливи и дозволувајќи пресретнување по случаен избор на 
секое ниво. Во оваа фаза, беа разгледувани три нивоа: национално, универзитетско и 
она на испитаникот. Според тоа, точката на пресретнување во моделот ја 
претставуваше средната вредност на секој елемент, со соодветни процени на 
грешките при земањето примероци за секоја процена.  

Работодавци 
Слична анализа се направи и на податоците прибрани од работодавците. 
Повеќеслојното моделирање покажа дека ефектот на земјата (т.е. работодавци од 
иста земја) се чинеше посилен одошто оној на универзитетот (работодавци кои 
доаѓаат од ист универзитет во процесот на прибирање податоци), во споредба со 
дипломците, како што би можело да се очекува. Средните вредности на секој елемент 
повторно беа пресметани со користење на повеќеслојните модели, како и во 
претходната анализа.  
 
Споредување на дипломците со работодавците  
 
Беа споредени рангирањата на важноста кај дипломците и работодавците, повторно 
со помош на повеќеслојното моделирање и со додавање на параметар кон моделот, 
земајќи ги предвид разликите помеѓу двете групи. Тринаесет ставки покажаа значајна 
разлика (α<0,05). Најголемата разлика соодветствуваше со ‘Посветеноста на етичките 
вредности’, со тоа што работодавците го рангираа овој елемент повисоко од 
дипломците.  
 
Интересно е да се забележи дека работодавците ја рангираат способноста да се 
работи во мултидисциплинарен тим значително повисоко од дипломците, додека во 
случај на способноста да се работи самостојно, случајот е сосема спротивен: 
дипломците го рангираат тоа повисоко од работодавците. Резултатите се прикажани 
во табелата 2.  
 
Табела 2. Значителни разлики меѓу ставките поврзани со важноста. Работодавци 
наспроти дипломци 

Ознака  Опис   
Разлика меѓу
работодавци и
дипломци 

% 

imp28 Посветеност на етички вредности 0,3372 0,00% 
imp20 Способност да се работи во 

интердисциплинарен тим 
0,1463 0,00% 

imp27 Иницијатива и претприемачки дух 0,0979 0,07% 
imp17 Тимска работа  0,0957 0,04% 
imp29 Грижа за квалитетот 
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0,0838 0,11% 
imp25 Способност да се работи самостојно -0,1591 0,00% 
imp8 Основни компјутерски вештини -0,1559 0,00% 
imp9 Истражувачки вештини -0,1104 0,09% 
imp3 Капацитет за организација и планирање -0,0900 0,04% 
Imp5 Втемелување на основните знаења во 

професијата 
-0,0822 0,62% 

imp11 Вештини на управување со информациите -0,0739 0,35% 
imp15 Решавање проблеми -0,0554 1,80% 
imp16 Одлучување  
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-0,0552 3,51% 

 



Доколку се споредат рангирањата на ставките поврзани со важноста добиени од 
секоја од групите, може да се забележат интересни трендови. Оваа споредба беше 
добиена со спојување на табелите 3 и 6, како што е прикажано на долната табела 3.  
 
 
Табела 3. Рангирање на ставките поврзани со важноста. Работодавци наспроти 
дипломци 
Дипломци  Работодавци 
Ознака Опис  Ознака  Опис 
imp1 Капацитет за анализа и синтеза imp10 Капацитет да се научи 
imp15 Решавање проблеми imp2 Капацитет наученото да се примени во практик
imp10 Капацитет да се научи imp1 Капацитет за анализа и синтеза 
imp25 Способност да се работи самостојно imp15 Решавање проблеми 
imp11 Вештини на управување со информациите imp29 Грижа за квалитетот 
imp2 Капацитет наученото да се примени во 

практиката 
imp17 Тимска работа 

imp8 Основни компјутерски вештини imp13 Капацитет за прилагодување кон нови ситуации
imp13 Капацитет за прилагодување кон нови 

ситуации 
imp11 Вештини на управување со информациите 

imp18 Интерперсонални вештини imp18 Интерперсонални вештини 
imp3 Капацитет за организација и планирање imp14 Капацитет да се генерираат нови идеи 

(креативност)  
imp29 Грижа за квалитетот imp6 Усна и писмена комуникација 
imp6 Усна и писмена комуникација imp25 Способност да се работи самостојно 
imp30 Волја да се успее imp3 Капацитет за организација и планирање 
imp17 Тимска работа imp30 Волја да се успее 
imp16 Одлучување imp16 Одлучување 
imp14 Капацитет да се генерираат нови идеи 

(креативност) 
imp12 Способност да се биде критичен и самокритиче

imp12 Способност да се биде критичен и 
самокритичен 

imp8 Основни компјутерски вештини 

imp21 Способност да се комуницира со експерти в
други области 

imp20 Способност да се работи во интердисциплинар
тим 

Imp5 Втемелување на основните знаења во 
професијата 

imp27 Иницијатива и претприемачки дух 

imp4 Основни општи знаења imp21 Способност да се комуницира со експерти во др
области 

imp20 Способност да се работи во 
интердисциплинарен тим 

imp4 Основни општи знаења 

imp27 Иницијатива и претприемачки дух imp28 Посветеност на етички вредности 
imp26 Дизајнирање и управување со проекти imp5 Втемелување на основните знаења во 

професијата 
imp7 Познавање на втор јазик imp26 Дизајнирање и управување со проекти 
imp9 Истражувачки способности imp19 Лидерство  
Imp23 Способност да се работи во меѓународен 

контекст 
imp7 Познавање на втор јазик 

imp19 Лидерство  imp23 Способност да се работи во меѓународен конте
imp28 Посветеност на етички вредности imp22 Почит кон разновидноста и мултикултурноста 
imp22 Почит кон разновидноста и мултикултурносimp9 Истражувачки способности 
imp24 Разбирање на културите и обичаите на дру

земји 
imp24 Разбирање на културите и обичаите на други зе

 
Корелацијата помеѓу двете рангирања беше доста силна (Спеарманова корелација = 
0,899) и укажуваше на постоење одредени заеднички групи на ставки на двата краја 
од рангирањето. Со цел да се создаде комбинирано рангирање, и за дипломците и за 
работодавците беа креирани групи на ставки, така што сите двојки на ставки во истата 
група не покажуваа значајна разлика во средната вредност на рангирањата на 
ставките поврзани со важноста. На тој начин, беа создадени десет групи во 
резултатите од рангирањата на дипломците и седум во оние на работодавците. На 
секоја од ставките и беше припишана средната вредност на групата во која беше 



вклучена и, конечно, беше пресметана средната вредност на секоја ставка, користејќи 
ги средните вредности на рангирањата на списокот на ставки на дипломците и 
средните вредности на списокот на ставки рангирани од работодавците. Со оваа 
постапка се создаде рангирање на осумнаесет нивоа, при што одредени ставки беа 
поврзани (Табела 4), што можеби се чинеше соодветен начин на презентирање на 
конечните резултати при споредбата на таквите групи.  
 
Табела 4. Комбинирано рангирање. Дипломци и работодавци  
Ознака Опис Комбинирано 

рангирање 
imp1 Капацитет за анализа и синтеза 
Imp10 Капацитет да се научи 
imp15 Решавање проблеми 

1 

imp2 Капацитет наученото да се примени во практиката 2 
imp13 Капацитет за прилагодување кон нови ситуации 
imp29 Грижа за квалитетот 3 

imp11 Вештини на управување со информациите 
imp25 Способност да се работи самостојно 4 

imp17 Тимска работа 5 
imp3 Капацитет за организација и планирање 
Imp6 Усна и писмена комуникација на мајчин јазик 
imp18 Интерперсонални вештини 
imp30 Волја да се успее 

6 

imp14 Капацитет да се генерираат нови идеи (креативност) 7 
Imp8 Основни компјутерски вештини 8 
imp16 Одлучување  9 
imp12 Способност да се биде критичен и самокритичен 10 
imp20 Способност да се работи во интердисциплинарен тим 
imp27 Иницијатива и претприемачки дух 11 

imp4 Основни општи знаења 
imp5 Втемелување на основните знаења во професијата 
Imp21 Способност да се комуницира со експерти во други области 

12 

imp28 Посветеност на етички вредности 13 
Imp7 Знаење на втор јазик 
imp26 Дизајнирање и управување со проекти 14 

imp9 Истражувачки способности 
imp19 Лидерство  15 

Imp23 Способност да се работи во меѓународен контекст 16 
Imp22 Почит кон разновидноста и мултикултурноста 17 
Imp24 Разбирање на културите и обичаите на други земји 18 

Академски персонал  
Од академскиот персонал беше побарано да рангираат седумнаесет ставки, избрани 
од списокот на триесет ставки, кој им беше даден на дипломците и работодавците. 
Некои испитаници изјавија дека им било тешко одредени ставки да ги рангираат 
прецизно, зашто се чинеле подеднакво важни. Соодветноста на рангирањето 
наспроти пондерирањето во овој контекст е дискутабилно, а тешкотијата е добро 
разбрана. Тоа е често случај кога треба да се рангира долг список ставки, но јасно е 
дека, со оглед на тоа што академскиот персонал се соочи со истата тешкотија (па, 
според тоа и одредени ставки биле рангирани донекаде по случаен избор во рамките 
на одреден размер), вкупните резултати треба да ги покажат тие исти, блиски позиции 
во конечното рангирање.  
 



Беше креирана нумеричка променлива за секоја од ставките, припишувајќи 
седумнаесет поени доколку ставката е прворангирана, шеснаесет доколку е рангирана 
како втора, и така натаму. Средната вредност на таа променлива за секоја од 
ставките беше проценета со повеќеслојно моделирање, како што е прикажано на 
табелата 5. Таа ги прикажува ставките во надолен ред и, според тоа, повторно ги 
рангира. Со оглед на тоа што редот е даден само врз основа на процените, средните 
разлики меѓу ставките беа анализирани со цел да се открие дали тие разлики се 
значајни. На тој начин, беа креирани осум различни групи на ставки, така што секоја 
можна двојка од средни вредности во групата не покажуваше значајни разлики. Во 
рамките на секоја група, ранговите на ставките може донекаде да се сметаат за 
меѓусебно заменливи.  
 
Табела 5. Академски персонал 
Ознака Опис Средна 

вредност
Стандардна 
грешка 

Група  
на ставки 

imp4 Основни општи знаења 12,87 0,1906 
Imp1 Капацитет за анализа и синтеза 12,70 0,3168 1 

Imp10 Капацитет да се научи 12,23 0,2313 2 
Imp14 Капацитет да се генерираат нови идеи (креативност) 11,47 0,1907 
Imp2 Капацитет наученото да се примени во практиката 11,00 0,3266 3 

Imp12 Способност да се биде критичен и самокритичен 10,14 0,3035 
imp13 Капацитет за прилагодување кон нови ситуации 9,88 0,2894 
imp5 Втемелување на основните знаења во професијата 9,01 0,3685 

4 

Imp6 Усна и писмена комуникација на мајчин јазик 8,81 0,2821 
imp20 Способност да се работи во интердисциплинарен тим 8,51 0,1829 5 

Imp9 Истражувачки способности 7,67 0,3107 6 
imp16 Одлучување  7,25 0,2389 
Imp28 Посветеност на етички вредности 7,01 0,2844 
imp18 Интерперсонални вештини 7,00 0,3124 
imp7 Знаење на втор јазик 6,90 0,3239 

7 

imp8 Основни компјутерски вештини 5,64 0,1816 
imp22 Почит кон разновидноста и мултикултурноста 5,30 0,2681 8 

 
Со цел да се споредат рангирањата на академскиот персонал со претходните 
рангирања, тринаесетте ставки кои не беа рангирани од страна на академскиот 
персонал беа избришани од рангирањата на дипломците, работодавците и од 
комбинираните рангирања, и истите беа реконструирани со помош на списокот со 
седумнаесет позиции. Резултатите се дадени во табелата 6.  
 



Табела 6. Рангирања 

  
Ознака Опис А

КА
Д
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.П
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С
.  
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Ц
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imp1 Капацитет за анализа и синтеза 2 1 3 1 
Imp2 Капацитет наученото да се примени во 

практиката 
5 3 2 3 

Imp4 Основни општи знаења 1 12 12 12 
Imp5 Втемелување на основните знаења во 

професијата 
8 11 14 13 

imp6 Усна и писмена комуникација на мајчин 
јазик 

9 7 7 5 

Imp7 Знаење на втор јазик 15 14 15 15 
Imp8 Основни компјутерски вештини 16 4 10 8 
Imp9 Истражувачки способности 11 15 17 16 
Imp10 Капацитет да се научи 3 2 1 2 
imp12 Способност да се биде критичен и 

самокритичен 
6 10 9 10 

Imp13 Капацитет за прилагодување кон нови 
ситуации 

7 5 4 4 

Imp14 Капацитет да се генерираат нови идеи 
(креативност) 

4 9 6 7 

Imp16 Одлучување  12 8 8 9 
imp18 Интерперсонални вештини 14 6 5 6 
Imp20 Способност да се работи во 

интердисциплинарен тим 
10 13 11 11 

imp22 Почит кон разновидноста и 
мултикултурноста 

17 17 16 17 

Imp28 Посветеност на етички вредности 13 16 13 14 

 
Највидливата разлика беше тоа што академскиот персонал ги рангирале основните 
општи познавања на прво место (иако треба да се запомни дека не се јави значајна 
разлика во споредба со второрангираната ставка, капацитетот за анализа и синтеза), 
додека и дипломците и работодавците таа иста ставка ја рангирале на дванаесеттата 
позиција.  
 
Спеармановите корелации се презентирани на табела 7 и покажуваат дека 
рангирањата на работодавците и дипломците се послични во споредба со оние на 
академскиот персонал. Споредено со дипломците, најрелевантните разлики се 
елеметарните компјутерски компетенции (четврто место кај дипломците и 
четиринаесетто кај академскиот персонал) и интерперсоналните компетенции (шести 
кај дипломците и четиринаесетти кај академскиот персонал). Во споредба со 
работодавците, најзначајните разлики се повторно во однос на интерперсоналните 
компетенции (петти кај работодавците и четиринаесетти кај академскиот персонал). 
 
Табела 7. Спеарманови корелации  
академски персонал 1    
Дипломци  0.45588 1   
Работодавци  0.54902 0.89951 1  
Дипломци и работодавци  0.55147 0.95098 0.97304 1 

Влијание на земјата 
Повеќеслојното моделирање овозможува процени на она што може да се смета за 
влијание на земјата, односно мерење на влијанието на земјата во целина врз 



испитаниците. Тоа влијание беше измерено во однос на триесетте ставки поврзани 
со важноста и рангирани од страна на дипломците. Влијанието на земјата беше 
класифицирано во три групи: силно влијание (постојат силни разлики од земја до 
земја), благо влијание (разликите се помали) и никакво влијание (сите земји 
подеднакво влијаат). Оваа класификација е прикажана на долната табела.  
 
Табела 8. Влијание на земјата  

Ознака Опис  

Imp7 Знаење на втор јазик 
Imp25 Способност да се работи самостојно 
imp30 Волја да се успее 
imp2 Капацитет наученото да се примени во практиката 
imp29 Грижа за квалитетот 
imp27 Иницијатива и претприемачки дух 
imp20 Способност да се работи во интердисциплинарен тим 

С
И
Л
Н
О

 

imp9 Истражувачки способности 
imp4 Основни општи знаења 
Imp14 Капацитет да се генерираат нови идеи (креативност) 
imp28 Посветеност на етички вредности 
Imp26 Дизајнирање и управување со проекти 
Imp22 Почит кон разновидноста и мултикултурноста 
imp13 Капацитет за прилагодување кон нови ситуации 
imp12 Способност да се биде критичен и самокритичен 
Imp5 Втемелување на основните знаења во професијата 
imp19 Лидерство 

Б
Л
А
ГО

 

imp17 Тимска работа 
imp16 Одлучување 
Imp18 Интерперсонални вештини 
imp21 Способност да се комуницира со експерти во други облас
Imp15 Решавање проблеми 
imp10 Капацитет да се научи 
imp1 Капацитет за анализа и синтеза 
imp6 Усна и писмена комуникација на мајчин јазик 
imp11 Вештини на управување со информациите 
imp23 Способност да се работи во меѓународен контекст 
imp3 Капацитет за организација и планирање 
imp8 Основни компјутерски вештини 
imp24 Разбирање на културите и обичаите на други земји 

Н
И
КА
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О
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И
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НЕКОИ ЗАКЛУЧОЦИ И ОТВОРЕНИ ПРАШАЊА 
Една од основните цели на “Tuning” поектот беше да се промовира дебата и 
согледување за компетенциите на европско ниво, од перспектива на универзи-
тетите и од аспект на предметната област, нудејќи можни начини за 
напредување. Ова ниво на размислување и развојот на компетенции во дефинира-
њето и развојот на универзитетските студии во Европа варираше во зависност од 
традицијата и од образовните системи.  
 
Важно е да се забележи дека во “Tuning” проектот, компетенциите се секогаш поврза-
ни со знаење, затоа што се подразбира дека истите не може да се развијат без учење 
во одредена област или дисциплина. Во тој контекст и врз основа на работата и деба-
тата меѓу членовите на проектот, може да се извлечат одредени заклучоци, но 
значителни прашања остануваат отворени за решавање во тек на идната работа.  

 
1. Во однос на релевантноста на употребата на компетенциите:  



 
 Развојот на компетенции добро се вклопува во парадигмата на образование 
кое е пред сè насочено кон студентите. Со тоа се нагласува дека студентот, 
ученикот е во фокусот, а со тоа се менува и улогата на наставникот. Тоа може 
да се смета за преод кон една улога на придружник, кој го насочува учењето 
кон постигнување на добро дефинирани цели. Од тука следи дека тоа влијае и 
врз пристапот кон образовните активности и организацијата на учењето, кое 
станува активност насочувана од она што ученикот треба да го постигне. Исто 
така, со тоа се влијае и врз оценувањето во смисла на претворање на инпутот 
во исход и во процесите и контекстите на ученикот. Меѓутоа, како самите 
компетенции треба да се развиваат, постигнуваат и оценуваат и како се менува 
влијанието на тој процес, и на индивидуално ниво и на ниво на европските 
универзитетски структури, е нешто што бара дополнително размислување и 
дебата. 

 
 Дефиницијата на академски и професионални профили во студиските 
програми е интимно поврзано со утврдувањето и развојот на компетенции 
заради нивно стекнување низ целата наставна програма. За да се постигне таа 
цел, не е доволна изолираната работа на академскиот персонал, туку на тоа 
треба да му се пријде на еден трансверзален начин преку наставната програма 
на одредена студиска програма.  

 
 Транспарентноста и квалитетот на академските и професионалните 
профили се главни аспекти и во однос на вработливоста и на социјализација, а 
зајакнувањето на квалитетот и конзистентноста како заеднички напор треба да 
биде приоритет на европските институции. Дефиницијата на академски и 
професионални профили и развојот на полиња на компетентност додаваат 
квалитет во смисла на фокусирање и транспарентност, цели, процеси и исходи. 
Во тој контекст, употребата на јазик на компетенции на ниво на додаток на 
дипломата би бил квалитетен чекор и на двата фронта.  

 
 Употребата на компетенции (вклучувајќи знаење) и нагласувањето на 
исходите додава уште една важна димензија во балансирањето на тежината, 
која и се припишува на должината на студиската програма. Ова е особено 
важно за доживотното учење.  

 
 Во однос на креирањето Европско високообразовно подрачје, заедничкото 
размислување, дебати и обиди да се дефинираат компетенциите од 
предметните области како динамични референтни точки, може да биде од 
суштинска важност за развивањето лесно читливи и споредливи студиски 
програми а и за засилување на мобилноста, не само на студентите, туку 
особено на дипломираните студенти и на професионалците. 

 
2. Во однос на практиката на консултации со општествени групи пред 

елаборирањето или преформулирањето на студиските програми, членовите на 
проектот забележаа варијација меѓу европските универзитети во поглед на 
нивоата на кои таквата практика се изведува. Исто така, тие забележаа и 
значително варирање во поглед на методите кои се користат при таквите 
консултации. Во тој поглед, членовите на проектот се согласни дека практиката на 
консултирање на релевантните социјални и професионални групи е од суштинска 
важност и дека истата треба да се поттикнува и да ги содржи најсоодветните 
форми и начини во секој поединечен случај.  

 
 Во случајот на “Tuning” проектот, групите што беа консултирани беа 
релевантни: дипломираните студенти, работодавачите и академскиот 
персонал. Очигледно, можеше да се консултираат и други групи.  



 Членовите на проектот, исто така, се согласни и со тоа дека заедничкото 
размислување на универзитетите околу ажурни податоци е важно во 
развојот на соодветни програми. Тие сфаќаат дека студентите имаат потреба и 
бараат квалификации кои тие можат да ги користат ефективно за целите на 
нивните студии и кариери во цела Европа. Тие барања не се само одраз на она 
што локалните, социјални и професионални групи го ценат и го бараат од 
нивните програми, туку и на перспективата на пошироките трендови кои се 
одвиваат на европско ниво.  

 
3. Важно е да се запомни дека компетенциите поврзани со предметна област се 

суштествени за утврдувањето на студиските програми, заради споредливост и 
заради дефинирање на првиот, вториот и третиот студиски циклус. Тие 
компетенции беа анализирани според групите на предметни области. 
Идентификацијата и дискусијата за низа компетенции поврзани со предмети во 
првиот и вториот образовен циклус може да се сметаат за еден од главните 
придонеси на проектот кон развојот на европски референтни точки.  

 
4. Во однос на генеричките компетенциии во едно менливо општество, во кое 

професионалните профили треба да бидат добро дефинирани, зачувувајќи притоа 
димензија на отвореност кон промени и прилагодувања, може да се 
идентификуваат одредени пораки од страна на дипломците и работодавците до 
европските универзитети:  

 
• Во однос на важноста што им се придава на различните компетенции, 

пораките од дипломците и работодавците беа од суштинска релевантност:  
 Всушност, еден од највоочливите резултати од прашалникот беше многу 
високиот степен на корелација меѓу мислењето на дипломците и 
работодавците во врска со важноста и рангот што им се доделува на 
најважните компетенции. И двете групи беа на мислење дека најважните 
компетенции кои треба да се стекнат се: капацитетот за анализа и синтеза, 
капацитетот да се научи, решавањето проблеми, капацитетот наученото да 
се примени во практиката, капацитетот за прилагодување на нови ситуации, 
грижата за квалитетот, вештините за управување со информации, 
способноста да се работи работи самостојно и тимскате работа. 

 Гледајќи го другиот крај на скалата (најмалку важни компетенции), тој ги 
вклучува следните: разбирање на културите и обичаите на другите земји, 
почит кон разновидноста и мултикултурноста, способноста да се работи во 
меѓународен контекст, лидерство, истражувачки способности, дизајнирање 
и управување со проект, како и познавање на втор јазик. Еден значаен 
аспект беше и групирање на ’меѓународни’ компетенции на понискиот дел 
од скалата во поглед на важноста. Можеби тоа се следните прашања и 
нивната важност ќе се согледа во иднина.  

 Скалата на рангирања на дипломците и работодавците беше во голема 
мера истоветна и со рангирањето на академскиот персонал, со неколку 
исклучоци: 

 Првиот исклучок е рангот доделен на основните општи познавања, кои за 
дипломците и работодавците беше на 12-то од вкупно 18-те места, додека 
за академскиот персонал тие беа на прво место. Тука треба да се напомне 
дека одговорите на прашањата кои го содржат зборот основно може да 
зависат од толкувањето на тој збор, што може да биде различно во 
зависност од вклучувањето прашања кои се однесуваат на напредно ниво 
на знаења.  

 Втората разлика се однесува на елементарните компјутерски 
способности. Тоа варираше во различните групи, со тоа што за поважни ги 
сметаа дипломците, за помалку важни работодавачите, а за најмалку важни 
академскиот персонал.  



 Третата беа интерперсоналните вештини, со многу повисок степен на 
важност во очите на дипломците и работодавците (шесто место) одошто во 
очите на академскиот персонал, за кои се доби впечаток дека тие се на 
многу пониска позиција. Општо земено, сите интерперсонални вештини 
имаа тенденција на пониско рангирање кај академскиот персонал одошто 
кај дипломците и работодавците. Главните компетенции кои се јавија на 
врвот на скалата и во поглед на важноста и во поглед на постигнувањата 
беа инструменталните и системските.  

 
• Во однос на постигнувањата во смисла на компетенциите кои универзитетите 

требаше да ги развијат до највисок можен степен, повторно постоеше високо ниво 
на корелација меѓу работодавците и дипломците. Меѓутоа, во тој поглед се упатува 
само на дипломците, затоа што се смета дека тие би имале најточна перспектива 
во однос на нивото на постигнувања за одреден универзитет.  

 Ставките кои се чинат највисоко на скалата, според мислењето на дипломците, 
се: капацитетот да се научи, основните општи познавања, способноста да се 
работи самостојно, капацитет за анализа и синтеза, вештини за управување со 
информации, истражувачки способности, решавање проблеми, грижа за 
квалитетот и волјата да се успее. Шест од тие ставки се совпаднаа со оние кои 
дипломците и работодавците ги сметаат за важни и ги рангираа највисоко на 
скалата. Останатите се одраз на задачите кои универзитетите по традиција ги 
вршат со векови.  

 Гледајќи го дното на скалата, компетенциите кои се сместени таму се: 
лидерство, разбирање на културите и обичаите на другите земји, знаење на 
втор јазик, способност да се комуницира со експерти на други полиња, 
способноста да се работи во меѓународен контекст, како и способноста да се 
работи како дел од мултидисциплинарен тим. Она што вреди да се забележи е 
дека се чини дека сите тие компетенции се некаде при дното на табелата за 
важност, така што повторно постои високо ниво на конзистентност.  

 
Конечно, во однос на варирањето на рангирањето и влијанието на секоја поединечна 
земја, постоеја 13 ставки кај кои не се јави никаква варијација воопшто. Меѓу нив 
имаше и три од компетенциите кои се јавија на врвот на скалата, како и две од оние 
на дното. Седум ставки покажаа значително влијание на земјата. Се чинеше дека тие 
се поврзани со образовните традиции и културните вредности.  
 
Меѓутоа, во однос на прашањето на генерички вештини, неколку прашања остануваат 
отворени. Тие ги вклучуваат следните: дали постои главна група од генерички 
вештини кои може да се идентификуваат како суштински за секое ниво? Колку такви 
може да се развијат во текот на една студиска програма? Дали изборот на 
компетенции треба да почива на различните степени на образование или треба да се 
карактеризира во однос на институционалните избори и институционалните јаки 
страни? Кој треба да биде одговорен за нив? Кои се најсоодветните методи за нивно 
развивање во наставната програма? Која е стапката на промени до која доаѓа во текот 
на петгодишниот јаз откако првите и последните дипломци ќе ги завршат студиите? 
Постојат ли генерички компетенции кои се однесуваат на новопојавените потреби и 
укажуваат на важноста од тоа да се гледа на иднината и да се направи обид да се 
предвидат настаните, итн., итн.  

 
Други, поопшти отворени прашања за натамошно проучување и размислување се 
однесуваат на потенцијалот за вработување на дипломците, јазот меѓу важноста и 
постигнувањата на подетален начин и почнувајќи од оние кои се поблизу до 
институционалното ниво, потребите на општеството кои се во подем, идната 
побарувачка и променливата природа на учењето како што треба да се одвива во 
разни контексти.  
 



Тоа се само некои исклучоци од заедничкото размислување на европско ниво во врска 
со потенцијалот кои компетенциите го имаат за создавање на Европско 
високообразовно подрачје и во зајакнување на високото образование воопшто.  
 
 
Изготвено од Аурелио Вила, Хулија Гонзалес, Елена Аузменди, М. Хозе Безанила и 
Џон Пол Лака.  
 
 



4. ЕКТС, ОПТОВАРУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ И ИСХОДИ ОД УЧЕЊЕТО  
 
4.0 ВОВЕД  
Во еден систем на акумулација и трансфер, кредитите и резултатите од учењето, 
изразени преку компетенции, се неодвоиво поврзани. Тоа се две страни на истиот 
медал. Додека кредитите го изразуваат обемот на учење, резултатите од учењето ја 
изразуваат содржината на тоа учење. Кредитите се доделуваат само кога ученикот ќе 
ги постигне очекуваните резултати (исходи) од учењето. Меѓутоа, општо земено, не 
постои директен однос меѓу кредитите и исходите од учењето. Колку време е 
потребно просечниот ученик или типичниот студент да ги постигне исходите од 
учењето зависи не само од обемот на знаење и вештини кои треба да бидат 
предадени и совладани во текот на наставата, туку и од контекстот во кој се одвива 
процесот на учење. Културата на учење на една земја, институциите, организацијата 
на наставата, учењето и оценувањето, како и квалитетите и нивоата на студентите се 
одлучувачки елементи во однос на тоа колку време му е потребно на просечниот 
ученик да ги постигне очекуваните резултати од учењето. Времето кое на студентот 
му е потребно во дадениот контекст, изразено преку оптовареноста, одлучува за 
бројот на кредити. Тоа, истовремено, покажува и дека исходите од учењето се во 
практиката лимитирани со бројот на расположливи кредити за одредена единица како 
дел од студиската програма. Со други зборови, исходите од учењето и кредитите 
(треба да) се оддржуваат во меѓусебна рамнотежа. Во тој поглед, пресметувањето на 
кредити е од суштинска важност. “Tuning” проектот нуди приод и дава примери на 
добра практика во однос на тоа како таквото пресметување треба да се врши во 
практиката.  
 
Како илустрација на сложениот однос меѓу кредитите и исходите од учењето, се дава 
следниот пример. Примерот е земен од Заедничката европска рамка на референци за 
јазици. Во таа рамка, се разликуваат различни нивоа на совладаност на јазикот, 
почнувајќи од А1 (многу основни) до Ц2 (близу до мајчин јазик). Тие нивоа се опишани 
во исходите од учењето, изразено во смисла на компетенции. “Tuning” проектот 
наведува дека, за различни групи на ученици отповареноста (па, според тоа, и бројот 
на потребни кредити) се разликува во процесот на постигнување на истото ниво на 
компетенција. На еден типичен француски универзитетски студент може да му се 
потребни 30 ЕЦТС кредити за да се стекне со компетенција по шпански јазик на ниво 
Ц1, додека на еден типичен холандски студент може да му се потребни 60 ЕЦТС 
кредити за да го постигне истото ниво. Оваа разлика е поврзана со фактот дека 
почетните услови и контекстот на двајцата студенти се разликуваат: за холандскиот 
студент е полесно да совлада друг јазик од групата на германски јазици, додека за 
францускиот студент е полесно да научи друг романски јазик. Како што е наведено 
погоре, ефективноста од учењето и од наставните методи, исто така, може да влијаат 
врз износот на кредити потребни за да се стигне до одредени исходи од учењето. Со 
други зборови, примерот покажува дека не можеме арбитрарно да кажеме дека 
исходот од учење на ниво Ц1 е еднаков на ’икс’ број на кредити за сите ученици, без 
оглед на нивниот контекст. Тој ’икс’ број ќе се разликува од земја до земја и може да 
се разликува од провајдер до провајдер, во зависност од ефективноста на процесот 
на учење.  
 
“Tuning” проектот прави разлика меѓу исходите од учењето и компетенциите. Тоа 
разграничување е направена со цел да се истакнат различните улоги на наставниот 
кадар и на студентите, односно учениците. Исходите од учењето се формулираат од 
страна на персоналот на ниво на студиска програма, како и на ниво на поединечни 
предмети или лекции. Компетенциите ги стекнува ученикот. Нивото на компетенции 
кои ученикот ги стекнува се изразува во вид на оцена. Компетенциите не се поврзани 
со една наставна единица, туку се развиваат во текот на целиот процес на изучување 
на една студиска програма.  
 



Во практиката се користат два вида исходи од учењето: т.н. прагови на исходи од 
учењето, кои го одредуваат нивото на преодна оцена, и т.н. посакувани исходи од 
учењето. Посакуваните исходи се одраз на она што наставниците го очекуваат од 
типичниот ученик во поглед на нивото на компетенции кое треба да го стекнат. 
“Tuning” проектот го претпочита концептот на посакувани исходи од учењето, затоа 
што (барем во сегашноста) се чини дека тој подобро се вклопува во културата на 
држење настава и на учење во најголемиот дел од земјите во Европа.  
 

4.1 ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА, РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО, ОПТОВАРЕНОСТ 
И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЕКТС КРЕДИТИ 
 
ВОВЕД 
Целта на овој документ е да понуди поголем увид во односот меѓу образовната 
структура, оптовареноста, кредитите и исходите од учење. Почетната точка е да се 
сфати дека, општо земено, конципирањето и спроведувањето на една студиска 
програма преку која се стигнува до диплома почива на одреден број елементи, од кои 
ќе ги споменеме следните:  
 
a) Низата “очекувани“ исходи (резултати)  од учењето;  
b) Вкупниот број на потребни кредити и нивното распоредување на неколку 

активности (како што се наставните единици, работа на тезата, сеопфатното 
испитување, итн.) кои се вклучени во стекнувањето квалификации;  

c) Самата академска содржина која им се нуди на студентите;  
d) Методологиите на изведување настава и учење, и традициите соодветни за секоја 

институција.  
 
Овој документ се фокусира на концептот и улогата на кредитите, обидувајќи се да ги 
подвлече нивните врски со исходите од учењето и со другите споменати фактори. И 
навистина, процесот на подесување бара јасно дефинирање на концептите поврзани 
со кредитите, целите на учењето и резултатите. Поради тоа, потребно е да се 
постигне поголема прегледност и согледување во врска со следните нешта:  
 
1. Улогата на кредитите 
2. Распоредувањето на кредитите на предметите 
3. Општиот дизајн на наставната програма 
4. Кредитите и образовните нивоа 
5. Пресметувањето на кредитите во смисла на оптовареност 
6. Споредба на должината на академските години во Европа 
7. Односот меѓу оптовареноста, наставните методи и исходите од учењето 
Не треба посебно да се нагласува дека сите наведени теми се меѓусебно поврзани.  
 

Исто така, треба да се спомене дека високото образование значително се измени во 
текот на последниот половина век. Еден, поопштествено ориентиран, пристап го 
замени Хумболтскиот. Формите на институциите дизајнирани за бројно ограничена 
елита се развија во системи за масовно образование. Истовремено, традиционалната 
и потребна врска меѓу универзитетската настава и истражувањето е ставена под 
притисок. Во текот на последните декади, образованието следи една општа 
тенденција кон интернационализација. Повеќе од кога и да е досега, студентите се 
убедени дека е во нивен интерес барем дел од студиите да ги минат во странство. 
Меѓународната мобилност на дел од работната сила стана реалност. Очигледно е 
дека, како што расте процентот на население со универзитетски класификации и колку 
што пофлексибилни стануваат моделите на вработување и на кариера, толку повеќе 
ќе расте тековната тенденција да се измешаат и поврзат академските студии и 
работењето. Освен тоа, нагласокот на континуираниот професионален развој, 



вклучувајќи ги сите делови на универзитетите и практично сите предметни области, ќе 
станува сè позначаен. Поради променливата побарувачка на образовниот пазар, се 
јавува потреба да се разгледа начинот на кој, континуираниот професионален развој, 
во контекст на доживотното учење, може да се смести во една постојана рамка на 
стекнување квалификации. За тоа ќе треба систем на кредити за такви студии и 
постигнувања, кој може да биде широко препознаен преку една мобилна работна сила 
и на крајот да доведе до признаени квалификации. ЕКТС го обезбедува механизмот 
кој (како што е навестено и на други места во овој документ) е веќе нашироко сфатен 
и прифатен и кој се покажува прилагодлив и на новите потреби. 

 
 ЕКТС: европскиот систем на акумулирање и трансфер на кредити  
 
1. Европскиот систем на трансфер на кредити  
Европскиот систем на трансфер на кредити е развиен во текот на последните 
триесет години, а денес е најчесто користената основа за мерење на 
оптовареноста на студентите во европското високо образование. Другите, помалку  
применувани кредитни системи почиваат на разни критериуми, како што е 
важноста на предметот или на бројот на наставни часови во еден предмет. ЕКТС 
кредитите ја  опишуваат оптовареноста само во однос на времето потрошено за да 
се комплетира еден курс или наставна единица. Тоа претставува приод кон 
европскиот начин на учење и на предавање, кој студентот го сместува во центарот 
на образовниот процес.  
 
На почетокот, ЕКТС беше испробан и усовршен како систем на трансфер, со цел 
да се им се овозможи на универзитетите во различните европски земји да го 
опишат обемот на академската работа која е потребна да се заврши секоја нивна 
наставна единица и со тоа да се олесни признавањето на трудот на студентите во 
други земји. Со цел да се создаде заедничка основа за реципроцитетно 
разбирање, на почетокот (1988) беше усвоена претпоставката дека целосна година 
на студии во која и да е европска високообразовна институција за студентите од 
односната земја по дефиниција е еднаква на 60 ЕКТС кредити. За целите на 
транспарентност на описот, кредитите беа распоредени на секоја активност која 
што се оценува, врз основа на проценка за учеството што таа го зазема во 
вкупното оптоварување во една комплетна учебна година. Поради тоа, кредитите 
се распоредуваа на релативна основа.  
 
ЕКТС не претставуваше само кредити: тој, исто така, целеше и кон креирање 
едноставни и прецизни средства за комуникација меѓу високообразовните 
институции, факултетите, институтите, персоналот и студентите, со цел да се 
потпомогнат реципроцитетното знаење, разбирање и доверба. Беа создадени 
стандардни обрасци: ЕКТС Образецот за апликација, Договорот за учење и 
Транскрипцијата на постигнатите резултати. Целосните информации за тие 
инструменти може да се најдат на Еуропа серверот:  
www.europa.int.eu/comm/education/socrates/ects. 
 
2. Европскиот систем на акумулација и трансфер на кредити  
 
Во неколку земји, ЕКТС или аналогни национални системи се користат како 
официјални системи на акумулација. Тоа значи дека комплетните студиски 
предмети кои водат кон признаени квалификации се опишани со помош на ЕКТС 
кредитите. Основата за распределување на кредитите е официјалното 
времетраење на студиската програма: на пример, вкупното оптоварување 
потребно за да се стекне високо образование од прв степен, кој формално трае три 
или четири години, се изразува како 180 до 240 кредити. Секој од поединечните 
задолжителни предмети може да се опише преку оптовареноста и, според тоа, 



преку кредитите. Кредитите се добиваат само кога предметот или друга активност 
е успешно завршена и оценета.  
 
Кога ЕКТС се користи како систем на акумулација, важат одредени правила. 
Кредитите го мерат само оптоварувањето. Не го мерат квалитетот на изведбата, 
содржината или нивото. Тие елементи се опишуваат на поинаков начин. 
Оптоварувањето на која и да е официјална активност на учење која е 
комплетирана може да се изрази преку кредити и може да се наведе во 
транскрипцијата на резултатите на студентот. Меѓутоа, кредитите може да се 
применат единствено во однос на комплетирањето на признаените квалификации 
кога тие сочинуваат одобрен дел од една студиска програма.  
 
Кога ЕКТС или аналогните кредитни системи стануваат официјални, кредитите 
добиваат апсолутна и подолготрајна релативна вредност. Тоа значи, кредитите 
повеќе не се пресметуваат на ад хок пропорционална основа, туку врз основа на 
официјално признаените критериуми. Треба да се забележи дека националните 
системи на акумулација на кредити кои почиваат на ЕКТС начела дозволуваат не 
само национален трансфер, вреднување и признавање на завршената работа, туку 
и меѓународен трансфер - секогаш врз основа на почитување на јасни начела кои 
се темелите на ЕКТС.  
 
Сега може да се каже дека, како што расте бројот на земјите кои прифаќаат 
системи компатибилни со Болоњската декларација/Коминикето од Прага, така 
доаѓа и до конвергенција и консензус околу ЕКТС кредитите како заедничка мерка 
на времето потрошено од страна на студентот. Во практиката, еден ЕКТС кредит е 
еднаков на околу 25-30 часа работа на студентот (односно, вклучително настава и 
вежби, самостојно учење, насоки и учење под инструкции, итн.).  
 
3. ЕКТС денес  
 
Како што може да се види, ЕКТС во текот на последните тринаесет години се разви 
од пионерски систем на комуникација меѓу многуте различни европски системи и 
структури во консолидиран и растечки официјален систем, кој е еден од темелите 
на развојот на европската високообразовна област. На почетокот, со него се 
олеснуваше меѓународната студентска мобилност и се овозможуваше пораст на 
реципроцитетните сознанија за студиските програми дизајнирани конкретно за 
редовни студенти.  
 
Како што ЕКТС се развива во сеевропски систем на акумулација, се претвора во 
суштинска алатка за развој на други, пофлексибилни видови на високо 
образование: нередовни периоди на студирање, повторливи периоди на студирање 
и, воопшто, она што денес е познато како “доживотно учење“: односно, ЕКТС е 
неопходен инструмент за мерење и опишување на многуте активности на учење во 
кои европските граѓани ќе бидат сè поангажирани во текот на целиот период од  
живот.  
ЕКТС кредитите денес сè почесто се користат како алатка за дизајнирање на 
наставните програми. Поради тоа што ја изразуваат оптовареноста на студентите 
измерена од временски аспекта, тие им овозможуваат на високообразовните 
институции да ги испланираат најефективните начини за постигнување на 
посакуваните резултати во временски ограничени рамки на нивните студиски 
програми. Исто така, ЕКТС кредитите обезбедуваат и корисни средства за следење 
на резултатите и за подобрување на перформансите на наставниците и на 
учениците. ЕКТС ја потпомага и мобилноста на студентите и на професорите, 
обезбедувајќи заеднички вредности и транспарентност на содржината и тежината 
на предметниот материјал, како и информации за методите на оценување.  

 



УЛОГАТА НА КРЕДИТИТЕ  
ЕКТС 
Во текот на периодот меѓу 1989 и 1995 година, Европската комисија го разви 
Европскиот систем за трансфер на кредити (ЕКТС), во тесна соработка со околу 
145 високообразовни институции. Намерата на системот беше да се развие алатка 
која ќе овозможи споредба на периоди на академски студии на различни универзитети 
во различни земји. Се сметаше дека таков еден инструмент е потребен за да се 
поодбри процесот на признавање на студиите завршени во друга земја. Намерата 
беше ЕКТС да претставува систем на трансфер, со кој ќе се поврзуваат различните 
високообразовни системи и структури на земјите во Европа. Како систем на трансфер, 
кој почива на општи претпоставки во врска со оптовареноста и информациите и 
филозофијата на заемна доверба и верба, тој функционираше добро.  
 
И навистина, јаките страни и привлечноста на ЕКТС беа и се:  

- неговата едноставност; 
- неговата сеопфатна способност да ги поврзе образовните системи и на 

национална и на интернационална основа. 
 
Уште од самиот почеток, беше договорено дека периодите на студирање 
комплетирани со успех на друга институција ќе може да се признаат единствено врз 
основа на претходни договори меѓу академскиот персонал во поглед на нивото, 
содржината и товарот на предметите. 
 
Релативна и апсолутна вредност на кредитите 
Во дистрибуираниот информативен материјал за Европскиот систем на трансфер на 
кредити (ЕКТС), се наведува дека кредитите распоредени на предметите се 
релативни вредности, кои го одразуваат квантитетот на работата кој го бара 
секој предмет во однос на вкупниот квантитет на работа потребен за да се 
заврши целосна година на академски студии на одредена институција. Се 
поставува прашањето дали таквиот пристап не е премногу едноставен. Внимание, 
исто така заслужува изразот ’релативна вредност’ во однос на ’целосната година на 
академски студии’. Во текот на развојната фаза, не беше можно да се дефинираат 
кредитите како релативни вредности во сите ситуации. Се чинеше дека тоа е во 
голема мера резултат на фактот дека одреден број земји не беа запознаени со 
кредитниот систем. Во тоа време, Италија и Германија беа идентификувани како 
двете земји со најмногу тешкотии во примената на системот. Германија поради тоа 
што немаше јасно опишана студиска програма во многу дисциплини, а Италија затоа 
што таму не постоеше реален однос меѓу официјалната и практичната должина на 
студиските програми. Па така, терминот ’релативна вредност’ имаше различно 
значење во различни земји и околности. Понекогаш, распоредувањето на кредити 
почиваше на официјалната должина на програмата, а понекогаш на неофицијалната, 
односно на просечното време потребно да се заврши програма со успех. Во земјите 
во кои веќе постоеше кредитен систем заснован на идејата на оптовареност, 
официјалната должина беше земена како појдовна точка за алокација на кредитите. 
Во тие случаи, ’релативната вредност’ практично стана ’апсолутна вредност’ во сите 
контексти.  
 
Се предвидува дека во блиска иднина, најголемиот дел од европските земји и 
институциите во тие земји ќе воведат кредитни системи кои почиваат на идејата за 
оптовареност, како кај ЕКТС. Со тоа, кредитите ќе добијат ’апсолутна вредност’ и во 
тие земји. Тоа не значи дека бројот на часови оптовареност ќе биде сосема еднаков 
на национално или интернационално ниво. Практичното времетраење на студиските 
периоди во една академска година се разликува од институција до институција и од 
земја до земја. Ова не предизвикува проблеми сè додека разликите се во одредени 
граници. На ова прашање ќе се навратиме подоцна.  
 



Видови програми 
Понекогаш се прави разлика меѓу редовните програми и екстра напредните 
програми. Последните се наменети за многу бистрите студенти.3 И во двата 
случаи, пропишаната студиска програма треба да биде заснована на 
претпоставката дека редовната академска година носи вкупно 60 кредити. Со тоа 
станува јасно дека, иако кредитите секогаш се одраз на оптовареноста и се 
доделуваат исклучиво врз основа на успешната оцена, стандардот на работата, 
т.е. перформансите на студентот во текот на нивното стекнување може да се 
разликува. Тоа следи од фактот што не само што постојат различни видови 
образование (т.е. методи и традиции на изведување настава и учење), туку и 
различни перформанси во рамките на истиот вид образование. Со други зборови, 
што се однесува до кредитите, самата признаена квалификација дефинира колку 
кредити (во целост) и колку поединечни “парчиња“ кредити (преку “модулите“ или 
наставните целости) добива еден студент. Сами за себе, кредитите имаат само 
една димензија: оптовареноста, меѓутоа (кај Додатокот на дипломата, 
транскрипцијата на постигнатите резултати, итн.) тие придружуваат и се 
придружени од други индикации, како што е (матичната) институција, студиската 
програма, нивото, содржината, квалитетот на изведба (т.е. оценувањето) и слично. 
Заради јасна претстава, фокусот на овој документ е на типичниот студент, кој 
посетува редовна студиска програма.  
 

ЕКТС како систем на акумулација 
Како што е наведено, кредитите не се ентитет самите по себе, туку секогаш ја 
опишуваат завршената работа која е дел од наставната програма. Кога се зборува за 
систем на акумулација на кредити, се мисли на систем во кој кредитите се 
акумулираат во една сеопфатна студиска програма. Во тој поглед, кредитот 
претставува единица која е одраз на одреден обем на работа, успешно завршена на 
одредено ниво за стекнување на признаена квалификација. Според тоа, кредитите не 
се автоматски меѓусебно заменливи од еден контекст во друг. Студентските служби 
секогаш мора да ја вреднуваат завршената работа (доделените кредити) на друга 
образовна институција, беа оглед дали во странство или не, пред студентот да може 
да биде вклучен во нивната студиска програма. ЕКТС, како систем на акумулација на 
кредити, го олеснува признавањето на таквите кредити. По пат на вреднување, 
вкупната работа завршена во текот на еден предмет треба да се земе предвид, за да 
се избегне споредбата на предмет со предмет. Оваа метода на академско 
признавање на работата завршена на друго место е востановена како основно 
правило во текот на минатата декада, во рамките на ЕКТС. ЕКТС е погоден како 
систем на акумулација, затоа што почива на овој концепт на кредити поврзани преку 
контекст и признавање од институцијата која на крајот ја издава дипломата.  
 
Како што рековме, сè досега се нагласуваше аспектот на трансфер на ЕКТС, но во 
иднина фокусот сигурно ќе прејде на акумулациониот аспект на ЕКТС. Тој ќе сочинува 
еден од механизмите потребни за справување со развојните настани во високото 
образование и пазарот на трудот.  
 
Во таква перспектива, во интерес на секторот на високо образование е да го развие 
ЕКТС во сигурен систем на акумулација, за целите на академските студии. Во првата 
декада од постоењето на ЕКТС, не постоеја вистински услови за таков еден чекор. 
                                                 
3 Се чини дека три различни значења одговараат на зборовите ’екстра напредни програми’. Тоа се:  
1) Нормалните програми може да се ‘набијат’ од страна на брилијантните студенти, кои потоа можат да стекнат повеќе 

од 60 кредити во само една академска година 
2) Во некои места, на пример на Оксфорд и Кембриџ, Екол Нормал во Париз и Скуола Нормале во Пиза, студентите се 

должни да посетуваат предавања/активности и слично и вон наставната програма 
3) Еден студент може помалку тешките предмети во својата наставна програма да ги замени со други (еднакви по број) 

кредити кои се потешки: студентот може да постигне повисоко ниво во истиот временски период, без да добие повеќе 
ЕKТС кредити (на пр., во програми со кои се прескокнуваат детали кои би се појавиле во нормална програма). 
Нивото не се одредува според бројот на кредити.  



Меѓутоа, особено во последните три години, дојде до измени во европската политика 
за високо образование, со кои се создадоа можностите и се подвлече потребата од 
европски систем на акумулација. Сорбонската декларација (1988г.), Болоњската 
декларација (1999) и Коминикето од Прага (2001) од една страна, и реформите кои 
се случуваат во одреден број земји од друга, се јасен израз на тоа. Тие ја следат 
идејата за европска рамка на отворениот пазар, слободна размена на лица и стоки и 
единствено економско подрачје. Според тоа, системот на акумулација сега се смета 
за еден од предусловите за подесување на образовните структури во Европа.  
 
Во практиката, трнасферот на кредити и акумулацијата на истите се две страни на 
истиот медал. Во текот на последните години, често се сугерира кратенката ’ЕКТС’ да 
се измени, за да го вклучи и аспектот на акумулација. Беше одлучено таа да не се 
менува, за да се избегне конфузија. ЕКТС стана познат заштитен знак во високото 
образование во текот на последната деценија, кој е одраз на единствената 
методологија на академско признавање. Таа методологија ги вклучува и трансферот и 
акумулацијата. На крајот на краиштата, ЕКТС наложува обврска кредити да се 
доделат на сите предмети во студиската програма. Основната идеја на ЕКТС е дека 
признавањето не се врши врз основа на споредба на предмет со предмет, туку преку 
признавање на периоди на студии на споредливо ниво и содржина, на многу 
пофлексибилен начин.  
 
 
Кредитите и должината на студиската програма 
По Сорбонската декларација (1988г.) и Болоњската декларација (1999), дискусијата 
околу кредитите доби нов импулс. Не само што повеќе земји одлучија да воведат 
национален систем на кредити, кој во речиси сите случаи се совпаѓа со ЕКТС, туку 
беше иницирана и дебата околу пожелното времетраење на студиските програми. Се 
чини дека во Европа дојде до консензус во однос на следната генерална структура:  
 

• прв циклус или додипломски студии: 180 – 240 кредити (погледнете ги 
заклучоците на Хелсиншката конференција од 2001, кога беше постигнат општ 
консензус во однос на различните должини, а што подоцна беше потврдено на 
Конвенцијата во Саламанка) 

• Втор циклус или (пост)дипломски студии (потребната должина е сè уште 
предмет на дискусија) 

• Трет циклус или докторски студии (3 до 4 години: 180 до 240 кредити) 
 
 
ДОДЕЛУВАЊЕ КРЕДИТИ НА ПРЕДМЕТИТЕ 
Оптовареност на студентите 
ЕКТС беше дизајниран како кредитен систем кој почива на оптовареноста на 
студентите. Тоа беше во согласност со настаните во осумдесеттите години од 
минатиот век во одреден број земји-членки на ЕУ, како Скандинавија, Холадија и 
Обединетото Кралство. Во тие земји, (националните) системи на кредити беа 
воспоставени како системи на акумулација. Според тоа, ЕКТС беше лесно 
спроведлив. Во други земји, пак, кои го имаа засновано својот наставен систем на број 
на контакт или наставни часови, се покажа дека спроведувањето е многу 
покомплицирано. На почетокот, во тие земји најчесто се користеше следниот пристап: 
распоредувањето на кредитите на предмети се засноваше на бројот на наставни 
часови за секоја предметна единица. Овој пристап почива на претпоставката дека 
бројот на наставни часови, повеќе или помалку, ја одразува оптовареноста на 
студентот. Меѓутоа, во практиката тоа не е секогаш случај. Искуствата во Италија и 
Шпанија, на пример, покажуваат дека пристапот не е задоволителен на долг рок. 
Истиот наставен товар може да одговара на различно ниво на оптовареност на 
студентите. Во одреден број земји, ситуацијата е сложена поради фактот дека за 
содржината на наставната програма во голема мера се одлучува на централно ниво: 



постои фиксен список на предмети кои се задолжителни. Ваквиот пристап води кон 
доста ригидни предметни структури, па правичната алокација на кредитите станува 
проблематична.  

 
Некои земји, кои ја имаат земено оптовареноста (во смисла на обемот на студентска 
работа наместо наставните часови) за основа на својата распределба, се сретнаа со 
друг вид проблеми. Во одреден број случаи, дојде до недоразбирање во врска со 
односот меѓу важноста на една тема и бројот на кредити кои треба да и се додели на 
една предметна единица. Практиката покажа дека е тешко јасно да се истакне дека 
сложеноста или важноста на одредена тема, само по себе, не претставува основа за 
доделување кредити. Кредитите зависат единствено од количината време кое е 
потребно да се совлада предметната материја и да се заврши тој предмет со успех.  
 
Студиски програми насочени кон студентите наспроти оние ориентирани 
кон наставниците 
Дискусиите од ваква природа се одраз на раличниот нагласок на наставата и учењето. 
Образовните системи може да се опишат како повеќе ориентирани кон наставникот 
или пофокусирани на студентот. Првиот пристап е најчесто независен од времето, врз 
основа на претпоставката дека правилниот начин на студирање е она што 
индивидуалниот професор смета дека студентот треба да го научи во неговиот или 
нејзиниот предмет. Приодот ориентиран кон студентот му дава поголема тежина на 
дизајнот на целосната наставна програма и особено се фокусира на корисноста на 
студиските програми за идната позиција на дипломецот во општеството. Во однос на 
последниот пристап, точната распределба на кредитите, како и разумното 
дефинирање на исходите од учењето, играат одлучувачка улога.  

 
Сè до неодамна, најголемиот дел од системите што се користат беа ориентирани кон 
наставникот. Денес, меѓутоа, постои тенденција да им се обрне поголемо внимание на 
пречките со кои се соочува типичниот студент во процесот на завршување на 
нејзините/неговите студии на време. Оптовареноста на студентите се признава за 
главен фактор и едукаторите сфаќаат дека постои тензија меѓу она што студентот 
треба да го научи и она што е способен да го совлада во одреден временски 
период. Особено при детерминирање на бројот на кредити потребни за одредена низа 
исходи од учење и спецификации на студиска програма, мора да се остави простор и 
за различните нивоа на претходни знаења, вештини и компетенции, стекнати пред да 
се дојде на универзитет. Претпоставките во врска со тие претходни фактори се 
различни во различни земји, поради разликите во нивоата на средното образование.  
 
 
ДИЗАЈН НА ОПШТАТА НАСТАВНА ПРОГРАМА 
Улога на посакуваните исходи од учењето 
Во квантитативната рамка обезбедена со употребата на кредити, се чини корисно да 
се развијат предметни програми врз основа на посакуваните исходи од учењето. 
Исходите од учењето може да се дефинираат како изјави за она што се очекува од 
ученикот да го знае, да го разбира и/или да може да го демонстрира по завршувањето 
на програмата на учење.4 Искуството со овој приод беше неодамна изградено од 
страна на Агенцијата за обезбедување квалитет (QAA) во Обединетото Кралство, а 
и методата е позната, но не толку широко применувана во најголемиот дел од другите 
европски земји.  

Со дизајнирање на програмите на овој начин, може да се постигне поголема 
транспарентност и кохерентност. Овој пристап овозможува да се развијат 

                                                 
4 Споредете го извештајот Кредити и високообразивни квалификации. Кредитни насоки за високообразовните 
квалификации во Англија, Велс и Северна Ирска, издаден во ноември 2001 година од страна на CQFW, NICATS, 
NUCCAT и SEEC. 



кумулативни програми, со конкретни влезни услови за секој од циклусите, студиските 
години и нивоа, како и предметните единици.  

 
Исходите од учење предвидени за првиот и вториот циклус мора јасно да се 
разликуваат. Иако конечните исходи и компетенциите кои треба да се стекнат треба 
да се поврзани со дисциплината/програмата, може да се формулираат и поопшти 
цели. Во практиката, може да се разликуваат два вида исходи од учењето:  
 
• Општи компетенции (преносливи вештини) 
• Компетенции поврзани со конкретни предмети (теоретски, практични и/или 

експериментални знаења и вештини поврзани со конкретниот предмет) 
 
И двата треба да имаат препознатливо место во наставната програма и треба да 
може да се верификуваат на крајот.  

 
Генерички компетенции и компетенции поврзнаи со конкретен предмет (вештини 
и знаења)  
 
Кога зборуваме за генерички компетенции, зборуваме за такви работи како што е 
способноста да се врши анализа и синтеза, општи познавања, свесност за европската 
и меѓународната димензија, капацитетот за независно учење, соработка и комуника-
ција, упорност, способност за лидерство, организациски и планерски способности, итн. 
Со други зборови, зборуваме за квалитети кои се користат во многу ситуации, а не 
само оние кои се поврзани со конкретна предметна област. Освен тоа, најголемиот 
дел од нив може да се развијат, негуваат или уништат со соодветни или несоодветни 
методологии и формати за изведување настава и учење.  
 
Освен овие, поопшти компетенции – кои, се надеваме, ќе се внесат во сите студиски 
програми – секој предмет сигурно ќе бара да се негуваат поконкретни компетенции 
поврзани со предметот (вештини и знаења). Вештините поврзани со предметите се 
релевантните методи и техники кои се однесуваат на различните дисциплински 
области, како на пример анализа на антички документи, хемиски анализи, техники на 
избирање примероци итн., согласно предметната област.  
 
Теоретското и практичното и/или експерименталното знаење поврзано со 
предметот ги вклучува и самите содржини, односно конкретните фактички знаења 
кои се однесуваат на дисциплината, начините на кои на проблемите им се приоѓа и се 
решаваат, познавањата од историјата на предметот и на тековните развојни настани 
во рамките на тој предмет, и слично. И овде мора да се направат внимателни 
анализи, во смисла на дефинирање на приоритетите и потребните нивоа за секој вид 
знаење поврзано со предметот, со цел да се осмисли задоволителна наставна 
програма.  
 
Истите цели на учењето и компетенции може да се остварат со помош на различни 
видови методи, техники и формати на изведување настава и на учење. Примери за 
тоа сеЧ посетувањето настава, изработката на конкретни проектни задачи5, 
практицирање технички вештини, пишување трудови на сè повисоки нивоа на тежина, 
читање трудови, учење како да се даде конкструктивна критика на работењето на 
другите, водење состаноци (на семинарски групи, на пример), работење под 
временски притисок, заедничко пишување трудови, презентирање трудови, 
изведување на апстракт или сумирање, лабораториски или практични вежби, работа 
на терен, и лично, самостојно студирање.  
 
                                                 
5  Т.е. доаѓање до сознанија за конкретна тема и пишување извештај или есеј.  



На прв поглед, се чини разумно дека погенералните исходи од учењето треба да се 
целите во првиот циклус. Одредени претходни искуства, меѓутоа, покажуваат дека 
’генералните’ исходи од учењето се, до одреден степен, зависни од предметот. 
Нашата сугестија е дека, општо земено, по завршувањето на првиот циклус, студентот 
треба да е во состојба да:  
• Покаже познавања на основите и историјата на неговата/нејзината главна 

дисциплина; 
• Го прикажува стекнатото основно знаење на кохерентен начин;  
• Смести нови информации и толкувања во контекстот на основните познавања;  
• Демонстрира разбирање на општата структура на дисциплината и врската помеѓу 

нејзините поддисциплини;  
• Демонстрира разбирање и да ги спроведува методите на критичка анализа и 

развивање теории;  
• Спроведува методи и техники поврзани со дисциплината точно и прецизно;  
• Демонстрира разбирање на квалитетот на истражувања поврзани со 

дисциплината;  
• Покаже разбирање на експерименталните и опсервационите тестирања на 

научните теории.  
 
Завршувањето на првиот циклус функционира како влезен услов за вториот циклус. 
Вториот циклус е обично фаза на специјализација, иако тоа е еден од можните 
модели. Студентот кој дипломирал мора да биде способен да изведе независно 
(применето) истражување. Се чини дека, во однос на исходите од учење од вториот 
циклус, студентот треба:  
 
• Добро да владее со полето на специјалност во рамките на дисциплината, на 

напреднато ниво. Тоа практично значи да се запознава со најновите теории, 
толкувања, методи и техники;  

• Да може критички да ги следи и да ги толкува најновите развојни настани во 
теоријата и во практиката;  

• Да има доволно компетентност во техниките на независно истражување и да може 
да ги толкува резултатите на напредно ниво;  

• Да може да даде оригинален, иако ограничен, придонес во рамките на законите на 
дисциплината, т.е. магистерска работа;  

• Да демонстрира оригиналност и креативност во поглед на користењето на 
дисциплината;  

• Да има развиено компетенција на професионално ниво.  
 
Не сите споменати исходи од учењето или индикатори на нивото се со иста релевант-
ност за секоја дисциплина.  
 
Модуларни и немодуларни системи 
За некои, воведувањето на кредитниот систем автоматски значи и воведување на 
модуларен систем, односно предметни “единици“ или модули, на кои се распределува 
“ограничен/разумен“ број на кредити, на повеќе или помалку стандарден начин. Во 
практиката, постојат многу тековни опции и “повеќекратниот стандард“ често не се 
зема предвид. Модуларниот систем има очигледни предности, затоа што во некои 
земји тој може да спречи преголемо фрагментирање и, според тоа, да избегне 
пречести испитувања. Исто така, со него се олеснува трансферот на кредити. 
Модуларниот систем не е предуслов за општиот дизајн на наставната програма, иако 
во практиката го олеснува процесот. Негативниот аспект на модуларниот систем е 
дека со него се намалува слободата во изведување на наставата, кога бројот на 
контакт часови во самиот модул е ограничен, но позитивниот аспект е дека со него се 
зголемува флексибилноста, зашто се овозможува изготвување на различни наставни 
планови, со точки на контакт меѓу нив. Додека кај немодуларниот систем (т.е., кога на 



еден предмет кој го предава само еден професор му е доделен голем број кредити), 
изборот на наставниот материјал има приоритет, кај модуларниот систем главниот 
фокус е на структурата на општиот наставен план.  

Во кој и да е систем, модуларен или немодуларен, на прашањето на алокација на 
кредити може да му се пристапи од две страни: од дното и од врвот. Кај пристапот од 
долу нагоре, конкретната предметна единица или целина е во центарот на 
вниманитето. Во таква ситуација, позицијата на конкретната предметна единица во 
севкупниот наставен план не е јасна. Ризикот кој постои кај овој пристап е тоа што 
наставниците ја преценуваат (или потценуваат) улогата на предметните единици кои 
тие ги предаваат. Тоа се рефлектира во обемот на работа која што студентот треба да 
ја заврши за да совлада еден предмет. За студентите, тоа може да значи дека нема 
да бидат во состојба да го искористат своето време на најпродуктивен начин, затоа 
што нивното оптоварување е преголемо (или премало).  

Кај приодот од горе надолу, почетната точка во овој процес е да се опише 
очекуваниот исход од учењето на четири нивоа:  

- Студиската програма на вториот циклус (магистерско ниво);  
- Студиската програма на првиот циклус (универзитетска диплома);  
- Секоја година/ниво на студиската програма, на пр., прва, втора, трета и четврта и 

петта;  
- Секоја предметна единица (или модул или активност на предавање и учење). 
 

Распределба на кредити 
Кога зборуваме за посакуваните исходи од учењето или компетенциите, мислиме на 
фактичките знаења, аналитички вештини, практични вештини, итн. Специјално треба 
да се внимава да се избегнат несоодветни исходи од учењето (на пр., премногу 
детална покриеност на одредена тема). Откако ќе се формулираат посакуваните 
исходи од учењето, следниот чекор е да се одлучи колку време е потребно за да се 
постигнат тие исходи од учењето. Таквата пресметка почива на процената на она што 
еден типичен студент може да го направи во одреден временски период. Всушност, 
таа пресметка и вкупното расположливо време6 најверојатно нема да се совпаднат. 
Тоа е моментот во кој треба да се направат компромиси во однос на нивото на знаење 
и вештини како што се формулирани во посакуваните исходи од учењето и 
расположливото време. Тоа веројатно ќе значи дека исходите од учењето треба да се 
прилагодат. Доколку тоа се спроведе правилно, тоа ќе покаже колку време има на 
располагање за секоја активност на изведување настава и учење во предметниот 
наставен план  (на пр., наставна целина или модул или предметна единица, 
дипломска работа, теренска работа, квалификационен испит, финален испит, итн.). 
Кредитите дозволуваат пресметка на потребното оптоварување и наметнуваат 
реалистични ограничувања на она што навистина може да се смести во целиот курс 
или во секоја академска година. 
 
Вкупниот број на кредити потребни да се заврши одреден степен на образование или 
една академска година може да се подели на различни начини, со цел да се олесни 
дефинирањето на студиските предмети и на дозволениот степен на флексибилност. 
На пример, потребните кредити за дипломирање би можело да се поделат на 
различни категории: на пример, оние кои се однесуваат на задолжителните ’основни’ 
предмети, придружните предмети, или дополнителните предметни единици и слично.  
 
Таквата распределба на категории на предмети варира во мала мера од институција 
до институција. Всушност, институциите варираат во голема мера во однос на 
расположливите наставни ресурси и во однос на подготовката на нивните студенти 

                                                 
6 Расположливо, на пример, врз основа на традицијата на изведување настава или учење во дадената 
“институција + земја“. 



при запишувањето, па оттука ќе треба да ги дистрибуираат кредитите на најсоодветен 
начин, со цел да го оптимизираат искористувањето на ресурсите и ефикасноста на 
активностите на настава и на учење.  
 
 
КРЕДИТИ И НИВОА 
Иако ЕКТС не сугерира дека кредитите го мерат нивото, очигледно е дека, кога 
кредитите се користат во рамките на систем за акумулација, правилата кои се 
однесуваат на доделувањето квалификации обично го наведуваат не само бројот на 
стекнати кредити за односната квалификација, туку и низа потправила во однос на 
нивото на кое тие кредити мора да се стекнат, како и видот на предметите.  
 
Проектот “Tuning” не се обидува да го разреши прашањето на нивоа на апстрактен 
начин. Наместо тоа, проектот го испитуваше прашањето во врска со кредитите и 
признавањето на ниво на предметна област. Очигледно е дека институциите кои го 
спроведуваат системот на акумулација на кредити ќе треба да го разрешат ова; и, 
доколку кредитите треба да бидат преносливи меѓу институциите и меѓу земјите-
членки, прашањето мора да се решава и од европска перспектива. Во моментот, 
таквите прашања се решаваат на ад хок основа, често со користење на мрежата 
NARIC. Употребата на европскиот систем на акумулација на кредити ќе функционира 
успешно во големи размери, кога ќе постои разбирање на европско ниво (или дури и 
во целиот европски систем) во однос на индикаторите на нивоата. Освен тоа, 
развивањето на тие натамошни индикатори во содејство со кредитите ќе биде 
критичен фактор во системот на акредитација на претходното стекнатите знаења или 
искуство. Надвор од традиционалната универзитетска рамка, ќе биде дури и уште 
поважно да се имаат такви индикатори, за сите засегнати да го разберат на 
транспарентен начин нивото на кое се доделуваат кредитите. На сличен начин, како 
што се забрзува динамиката на континуираниот професионален развој, ќе биде 
потребно да се дефинира и јасно да се опише нивото на кое се доделуваат кредитите.  
 
Една можна насока нанапред би можело да биде воведувањето дополнителни 
дескриптори, кои се усогласени со ЕКТС како акумулационен и трансфер систем. 
Предуслов за таков сеевропски систем е тој да биде транспарентен и лесно 
разбирлив и спроведлив, при што нивоата на кои кредитите ќе се дистрибуираат 
треба прецизно да се дефинираат и опишат.  
 
Се разбира, дури и пред воведувањето на ЕКТС како акумулационен систем, 
поимот на ниво постоеше. Во речиси сите случаи, програмите се засноваат  на 
одредена патека или шема, која следи концепт на прогресија. Се користат 
различни модели, за да се гарантира дека се почитуваат правилата во поглед на 
структурата на студиската програма. Кај потрадиционалните и поригидните 
програми, студентите мора да исполнат одредени услови за да поминат од една во 
друга академска година. Во такви случаи, признавањето на кредитите се одвива во 
точно утврден контекст, во кој ’нивоата’ и ’годините’ соодветствуваат. Во други 
случаи, се користи систем на предуслови за продолжување на следната 
предметна единица или модул или низа од предметни единици или модули. 
Таквата прогресивна патека е дефинирана во студиската програма и правилата за 
испити. Тие регулативи се одлучувачки во поглед на признавањето на 
предметните единици како дел од студиската програма.  
 
Од неодамна, поимот доживотно учење добива на тежина. Овој нов и поширок 
поглед на учењето и наставната средина ќе бара поголема флексибилност во 
однос на признавањето на претходните студии и (нивоа на) компетенција, стекнати 
во други и поинакви средини. Потребите на општеството, исто така, сугерираат 
одговарање на прашањето со поиздиференцирани и, според тоа, пофлексибилни 
студиски програми. Идните програми веројатно ќе бидат во голема мера 



персонализирани, земајќи ги предвид интересите и талентите на индивидуалниот 
студент. За такви флексибилни програми, консолидираните системи на 
напредување веќе не се задоволителни. Со воведување на трициклусниот систем 
и со поврзување на циклусите со дескрипторите на нивоата на циклусите, 
направен е значаен чекор кон решавање на прашањето. Во практиката, зборуваме 
за ЕКТС кредити за првиот циклус или додипломско образование, ЕКТС кредити за 
вториот, или постдипломскиот циклус, и ЕКТС кредити за третиот, докторски 
циклус. Во многу земји, кредитите не може да се вклучат во програмата кога не се 
на истото ниво. На пример, кредитите од првиот циклус не може да се признаат 
како дел од програмата за вториот циклус. Во студиските програми кои 
дозволуваат ограничено вклучување на кредити од пониско ниво, дистинкцијата 
меѓу само три нивоа најверојатно нема да се смета за задоволителна. Во овој, но 
веројатно и во други случаи, ќе постои потреба од т.н. преодни нивоа, кои 
повторно мора да се засновани на дескриптори.     
 
Доколку преодните нивоа треба да се дефинираат, може да се разликуваат 
следните:  
• Основно ниво на предмети (чија цел е воведување во одреден предмет);  
• Преодно ниво на предмети (со намена да се продлабочи нивото на знаења и 

вештини);  
• Напредно ниво на предмети (со намена понатаму да се зајакне експертизата);  
• Специјализирано ниво на предмети (чија цел е да се надгради знаењето и 

искуството во специјално поле или дисциплина).  
 
Може да се претпостави дека програмата за првиот циклус почива на структура која 
користи термини како основно, преодно и напредно ниво. Во програмите за вториот 
циклус, особено кај двегодишните програми со 120 ЕКТС кредити, дистинкцијата меѓу 
напредно и специјализирано ниво, исто така, може да се покаже корисна.  
 

ПРЕСМЕТКА НА КРЕДИТИ ОД АСПЕКТ НА ОПТОВАРУВАЊЕТО 
Дефиницијата на кредити 
Практичното пресметување на кредити во смисла на оптоварувањето може да се 
покаже како тешко прашање. Следните дефиниции се чини дека се изводливи:  
Кредитот е мерка на оптоварувањето на студентот врз основа на времето потребно да 
се комплетира одредена наставна единица која треба да се совлада.  
 
Во ЕКТС терминологија:  
60 ЕКТС кредити го мерат оптоварувањето на типичниот студент во текот на 
една академска година.  
 
Бројот на часови на работа на студентот (односно, типичниот студент) за постиг-
нување на одредена низа исходи од учењето (на одредено ниво) зависи од 
способноста на студентот, методите на изведување настава и на учење, ресурсите за 
настава и за учење, и дизајнот на наставната програма. Тие може да се разликуваат 
од универзитет до универзитет во една земја, како и од земја до земја.  
 
Со оглед на тоа што кредитите, без оглед дали се релативни или апсолутни, се само 
мерка за оптовареноста во рамките на една наставна програма, кредитите може да се 
искористат само како инструмент за планирање или за следење, откако е дефиниран 
самиот наставен план. Со цел да се создаде, модификува или да се вреднува еден 
наставен план, мора да се однапред договорени општите и конкретните исходи од 
учењето.  
 



Процена на просечното оптоварување и перформанси 
Често се слуша аргументот дека не постои типичен студент. Како да се утврди 
просечниот стандард или бистрина? Сепак, постои консензус во однос на тоа дека е 
потребно време и одреден стандард на подготовка/искуство за да се стекнат 
одредени знаења и вештини. Според тоа, ангажираното време и личното искуство се 
двата елементи кои може да се идентификуваат како променливи во постигнувањата 
преку учење во однос на конкретен предмет или студиска програма. Во тој контекст, 
знаењето кое е предуслов за започнување со процес на стекнување признаена 
квалификација е основниот елемент. Неговото вистинско ниво/обем може мерливо да 
влијае врз оптовареноста на студентот во текот на студиската програма. 
Професорите, нормално, имаат груба идеја за тоа што може да побараат од 
студентите да направат во одреден временски период во рамките на одредена 
програма. Освен тоа, професорите имаат јасна претстава за стандардите на квалитет. 
Меѓутоа, општо е прифатено дека, доколку типичниот студент вложи повеќе напор 
во подготовка за испитот, оцената ќе биде веројатно нешто повисока. Слично на тоа, 
доколку еден добар студент го потроши очекуваниот временски период на подготовка 
за испитот, тој/таа ќе биде награден(а) со добра оцена. Доколку се потроши помалку 
време, изгледите се оцената да биде пониска. Со други зборови, постои однос меѓу 
напорот и резултатите на студентот. Прифаќајќи го фактот дека реалното време што 
му е потребно на еден студент за да ги постигне исходите од учењето ќе варира во 
зависност од капацитетите на индивидуалниот студент и ќе бидат под влијание на 
степенот на претходното учење и од начинот на учење, таканареченото теоретско 
време на учење може да се дефинира. Теоретското време на учење е просечниот број 
на часови кој се очекува да му е потребен на студентот (на одредено ниво), за да ги 
оствари очекуваните исходи од учењето на тоа ниво.7  
 
Методи на пресметување на оптоварувањето 
Во практиката се користат различни пристапи за да се пресмета оптоварувањето на 
студентот. Иако постојат разлики што се должат на разликите во комплексноста на 
предметите, може да се пресметаат и заедничните деноминатори. 
При пресметувањето на оптоварувањето, следните ставки играат улога:  
 

• Вкупниот број на контакт часови за предметната единица (број на часови во 
неделата х бројот на недели) 

• Подготовка пред слушањето на предавањето / семинар и финализирање на 
белешките по предавањето 

• Обемот на дополнителна работа потребна за курсот да се заврши со успех. 
 
Последната ставка е најтешка за пресметување и во голема мера зависи од 
конкретната дисциплина и комплексноста на темата. Независната работа може да го 
содржи следното:  

• Прибирање и селекција на релевантни материјали 
• Читање и проучување на тој материјал 
• Подготовка за устен или писмен испит 
• Пишување труд или дисертација 
• Независна работа во лабораторија  

 
Би требало да биде очигледно дека пресметката на оптоварувањето во смисла на 
кредити не е автоматски процес. Професорот мора да одлучи какво ниво на 
сложеност на материјалот ќе се студира во секоја предметна единица. Само по себе 
се разбира дека претходното искуство на персоналот игра суштинска улога. Една од 
главните причини кои придонесуваат во процесот на алокација на кредити е тоа што 

                                                 
7  Credit and HE Qualifications. Credit Guidelines for HE Qualifications in England, Wales and Northern Ireland, p 4. 



тој води кон повеќе размислување во врска со наставниот план и методите од страна 
на наставниот персонал.  
Прашалниците се покажаа многу корисни при редовното проверување дали 
студентите можат да ги извршат своите задачи во предвидениот временски рок. Во 
нив, од студентите се бара да наведат не само какво е нивното искуство со 
оптоварувањето, туку и каква е нивната мотивација и времето резервирано за курсот.  
 
ДОЛЖИНА НА АКАДЕМСКАТА ГОДИНА ВО ЕВРОПА 
Резултати од истражувањата  на “Tuning” проектот  
Исто како и со дефинирањето на типичниот студент, се чини дека не е лесно и да се 
разреши разновидноста во должините на самиот период на студирање, во текот на 
академската година, во рамки на Европа. Како што е наведено погоре, должината на 
академската година, т.е. бројот на работни часови во една академска година е еден 
од факторите во утврдувањето на тоа колку работни часа на студентот влегуваат во 
еден ЕKТС кредит. Во Европа, должината на академската година на прв поглед 
изгледа дека се разликува од земја во земја и во некои случаи и во рамките на самата 
земја, од институција до институција. Иако времето само по себе е очигледно 
недоволна мерка, проектот направи истражување, за да добие подобра слика за 
вистинската ситуација. Од добиените информации, може да се извлечат неколку 
заклучоци. Првиот е дека мора да се направи разлика меѓу практичниот број на 
наставни недели, бројот на недели на (независно) студирање и теренска работа, 
подготвителното време за испити и бројот на испитни недели. Вкупно, сето тоа ја дава 
точната должина на наставниот период и, со тоа, нуди споредливи информации по 
дисциплина, институција и/или земја. Вториот заклучок е дека, ако програмите се 
расчленат, излегува дека разликите во нивната должина се многу помали одошто се 
очекува на прв поглед.  

 
Последниот заклучок е во согласност со информациите кои се прибрани во врска со 
официјалната должина на академската година на институциите и земјите, на пр., 
почетокот и крајот на една академска година. Таа пресметка ги зема предвид и 
периодите на распуст во текот на кои е нормално од студентите да се очекува да 
продолжат да работат, да подготвуваат проектни задачи, проекти, дисертации. Во 
последниот случај, речиси сите земји се вклопуваат во рамките на 34 до 40 недели 
годишно. Ако се прифати дека една недела содржи 40 до 42 часа, практичниот број на 
“официјални часови“ во кои од студентот се очекува да работи во текот на една 
академска година се движи од 1400 до 1680 (18008). Дури и во случаи на системите во 
кои формалната спецификација на часови е помала, очигледно е дека, во практиката, 
бројот на часови соодветствува со општите норми, поради работата во текот на 
распустите. Просечниот број се чини дека е некаде околу 1520 часа годишно. Со оглед 
на фактот дека една академска година содржи 60 ЕКТС кредити, еден кредит, според 
тоа, содржи околу 25 до 30 часа оптоварување за студентот. Овој распон на разлики 
изгледа прифатлив. Во просек, еден кредит ’тежи’ околу 25 до 26 часа.  
 
Некои специјални случаи 
Доколку една редовна студиска програма трае 34 до 40 недели, ограничено е  
преостанато време во кое треба да се стекнат повеќе ЕКТС кредити одошто 
утврдениот стандарден број од 60 во рамките на една академска година. Доколку се 
прифати претпоставката дека нормалната студиска програма треба да содржи 36 до 
40 часа во неделата, преостануваат најмногу 10-12 недели во кои може да се сработи 
дополнително работата по еден предмет. Оваа опсервација е релевантна за 
програмите од вториот циклус, кои почиваат на полна календарска година на студии, 
наместо на година од 9 месеци. Ваквите програми се нудат, на пример, во 
Обединетото Кралство и Ирска. Доколку програмата трае 12 месеци, кое изнесува 
                                                 
8 Во одреден број земји, во законот стои дека една академска година за студентите носи оптоварување од 1500 до 
1800 часа. 



околу 46 до 50 недели, треба да постои алокација на 75 ЕКТС кредити. Непожелна е 
структура во која една академска година содржи повеќе кредити од тоа. Претходно 
кажаното може да се сумира:  
 
- Нормална студиска програма има официјално оптоварување од 60 ЕЦТС кредити 

по академска година;  
- Програма во вториот циклус, или т.е. програма за полна календарска година (на 

пр., 12-месечна програма) може да има најмногу 75 кредити (што е еднакво со 
формална програма од 46 до 50 недели);  

- Програма за вториот циклус или магистерска програма од 90 ЕКТС кредити се 
заснова на должина од 14-15 студиски месеци (што е еднакво на 54 до 60 студиски 
недели).  

 
За сите програми за кои се потребни повеќе од 1500/1600 часа (36/40 недели) 
годишно, за да можат да доделат повеќе од 60 кредити треба да се даде објаснување 
за оптоварувањето.  
 
Исто така, треба да се сфати дека многу студенти денес студираат вонредно, ако, да 
речеме, една студиска програма за вонредни студенти предвидува 45 ЕКТС кредити 
годишно, четири години студирање се еднакви на три години редовно студирање. 
Кредитите се правичен начин да се организираат студиски програми за вонредни 
студенти.  

 
ОПТОВАРУВАЊЕ, НАСТАВНИ МЕТОДИ И ИСХОДИ ОД УЧЕЊЕТО  
Оптоварувањето, наставните методи и исходите од учење се очигледно поврзани 
едни со други. Меѓутоа, постојат и други релевантни елементи. Во постигнувањето на 
посакуваните исходи од учењето, улога играат голем број меѓусебно поврзани 
фактори. Тие не се ограничени само на бројот на работни часови, оптоварувањето и 
бистрината на студентот. Треба да се земат предвид и методите на изведување 
настава и учење. Дали наставата е организирана во големи групи или индивидуално 
може да направи значителна разлика: со други зборови, дали мнозинството 
предметни единици кои студентот е должен да ги посетува се предавања или 
семинари, практични курсеви или практични вежби. Освен тоа, бројот на студенти во 
една работна група може да го има истиот ефект врз вежбите, исто како ефектот што 
веројатно го има и системот на настава еден на еден. Понатаму, улога игра и видот на 
оценувањето, како и дизајнот и кохерентноста на наставниот план (дали е фокусиран 
на постепен напредок во перформансите или во одредени фази поставува преголеми 
или премали захтеви?), како и квалитетот на организацијата и расположливоста на 
напредни наставни помагала, како компјутери. Понатаму, треба да се имаат предвид и 
националните и регионалните традиции. На пример, во некои земји повеќето студенти 
живеат дома и потребно им е време да допатуваат, додека во други тие живеат сами и 
мора самите да се грижат за себе. Во трети земји, пак, студентите живеат во 
студентски домови. Сите тие фактори, до одредена мера, влијаат врз резултатите од 
наставата/учењето, доколку се измерат од аспект на времето (во смисла на 
кредитите) и перформансите (во смисла на нивото на постигнување). Во идеална 
ситуација, општите и потесните цели кои се поставени се постигнуваат во теоретското 
време на учење. Како што веќе е речено, теоретското време на учење не е 
практичното време кој секој поединечен ученик треба да го потроши за да ги постигне 
исходите од учење. Практично потрошеното време се разликува од студент до 
студент. Во многу случаи, не постои идеална ситуација.  

Сумирано, фактори што имаат влијание се:  

• Разновидност на традициите 
• Дизајн и контекст на наставниот план 
• Кохерентност на наставниот план 



• Методи на настава и учење 
• Методи на оценување и перформанси 
• Организација на наставата 
• Способност и трудољубивост на студентот 
• Финансиска поддршка од приватни и јавни средства 

 
Горните фактори појаснуваат дека не само што не е можно, туку не е ниту пожелно да 
се утврдува еден единствен начин на постигнување на посакуваните исходи од 
учењето. Со оглед на внатрешните и надворешните околности и услови, мора да се 
најде вистинскиот баланс за секоја програма, во смисла на гореспоменатите фактори, 
од кои времето е само еден. Таа комбинација варира од институција до институција и 
од земја до земја. Така, станува јасно дека различни патишта може да водат до 
споредливи исходи од учењето. На тој начин, постојната разновидност во Европа 
може во целост да се оддржи.  
 
Наставните програми бараат континуирано следење, прилагодување и вреднување. 
Со тоа се гарантира дека бараните исходи од учењето сепак може да се постигнат и 
кога околностите и/или условите, т.е. еден или повеќе од споменатите фактори, се 
менуваат. Следењето, прилагодувањето и вреднувањето се многу значајни 
внатрешни процеси, за кои подеднакво се одговорни и персоналот и студентите.  
 
Најважниот надворешен начин да се провери дали применетата комбинација е 
доволно добра е преку редовни проверки и акредитација на квалитетот. На ова 
прашање ќе се навратиме подоцна, во засебен документ. Она што овде може да се 
каже е дека се развиени механизми за вреднување на квалитетот, за да се провери 
дали постигнатите исходи од учењето се на саканото ниво и дали, практично, 
содржината на програмата навистина им одговара. Во моментот, тие главно се 
организирани на национално ниво, но може да се очекува дека проверките и 
акредитацијата на квалитетот во блиска иднина ќе се интернационализира. 
 
 
ЗАКЛУЧОК 
Овој документ појаснува дека голем број фактори играат улога во процесот на 
изведување настава и на учење. Исто така, појаснува и дека кредитите како такви не 
се доволна индикација за (нивото на) постигнувањата од учењето. Единствениот 
сигурен начин да се споредат делови од учењето и студиските програми кои ги нудат 
(високо)образовните институции е да се погледнат постигнувањата од учење/ 
компетенциите. Со дефинирање на вистинските постигнувања од учењето, може да се 
постават стандарди во однос на бараното ниво на теоретското и/или експеримен-
талното знаење и содржина кои се поврзани со дисциплината, вештините поврзани со 
академската дисциплина и општите академски или преносливи вештини. Со исклучок 
на последните, тие се разликуваат од дисциплина до дисциплина. За програмите да 
се направат потранспарентни и споредливи на европско ниво, потребно е да се 
воспостават постигнувањата од учење /компетенции/ за секоја признаена квалифика-
ција. Тие исходи од учењето треба да може да се утврдат и да се оценат во 
програмата која дава таква квалификација. Исходите од учењето не само што треба 
да се дефинираат на ниво на формална квалификација, во вид на дипломи, туку и на 
ниво на модули и предмети. Вклучувањето на постигнувањата од учење во деловите и 
во целата наставна програма ја стимулираат нејзината доследност. Тие јасно 
наведуваат што студентот треба да научи. Очигледно е дека акумулацијата и 
трансферот на кредити се олеснува со јасни постигнувањата од учењето. Тие 
овозможуваат презицно да се наведат постигнувањата за кои кредитите се даваат и 
биле давани.  
 



Дефиницијата на исходите од учењето /компетенции е одговорност на наставниот 
кадар. Само специјалисти од иста област можат да формулираат корисни исходи, 
иако е корисно да се консултираат и другите засегнати страни во оопштеството. 
Поради фактот дека секторот на високо образование е интернационализиран и дека 
институциите и дисциплините денес се натпреваруваат на глобално ниво, потребно е 
повеќе општи исходи од учењето за секоја дисциплина или област да се дизајнираат 
на наднационално ниво. Со дефинирање на исходите од учењето на тој начин, се 
развиват универзални стандарди, кои треба да бидат основа на внатрешната, 
националната и интернационалната проверка и акредитација на квалитетот и 
оценувањето. Една од главните задачи на “Tuning” проектот на образовните 
структури во Европа е воведувањето на потребната методологија за дефинирање на 
исходите од учењето/компетенциите. Таа методологија треба да го понуди 
механизмот за справување со неодамнешните настани, како интернационализацијата 
на работната сила и образованието, прекинувањето на академските студии како 
последица на воведувањето на двоцикличен систем и доживотно учење. Во овој 
документ, се обидовме да ги разјасниме дефинициите на кредитите кои треба да се 
користат ефективно во процесот на планирање, дизајниран со цел да се постигнат 
договорените исходи од учењето/компетенции.  
 
Целта на овој документ е да се демонстрира односот меѓу образовните структури, 
исходите од учењето, оптоварувањето и пресметувањето на кредити, особено во 
контекст на Болоњскиот процес. Овој однос е многу релевантен во денешниот свет, 
каде традиционалното високо образование делумно се заменува со нови видови 
настава и учење и каде традиционалните високообразовни институции се соочуваат 
со сè поголема конкуренција од страна на споредливи институции и нетрадиционални 
институции, кои нудат иновативни и привлечни можности за учениците. Во интерес на 
општеството како целина е учениците да го најдат својот пат на глобалниот образовен 
пазар. Транспарентноста не е само клучниот збор за тој пазар, туку и за студиските 
програми. Проверката и акредитацијата на квалитетот е интегрален дел од сликата. 
Конкурентноста бара дефиницијата на исходите од учењето / компетенциите да бидат 
транспарентни и бара кредитен систем кој дозволува споредба. Во тој поглед, 
методологијата и инструментите на ЕKТС (договорот за учење, транскрипција на 
резултатите и – во иднина – дескрипторите на нивото и студиите), релевантни и за 
мобилните и за немобилните студенти, се од суштинска важност. Истото се однесува 
и на додатокот на дипломата. Вработливоста во национални и во интернационални 
услови е пресудна за денешниот студент. Тоа покажува дека студентот ќе одлучува 
која студиска програма е за него според тоа која најмногу одговара на 
неговите/нејзините способност. Споредбата бара не само споредливи системи на 
високо образование на европско ниво, туку и споредливи структури и содржини на 
студиите. Дефиницијата на исходите од учењето / компетенциите и употребата на 
ЕKТС како систем на трансфер и акумулација овозможува постигнување на тие цели.  

 
Подготвил: Роберт Вагенаар. 



4.3 ОПТОВАРУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ, НАСТАВНИ МЕТОДИ И ИСХОДИ 
(ПОСТИГНУВАЊАТА) ОД УЧЕЊЕТО: ПРИСТАПОТ НА “TUNING”  
ПРОЕКТОТ 

 
 

ПОТРЕБАТА 
Во време кога многу земји во Европа се подготвуваат за спроведување на 
двоцикличниот систем во согласност со Болоњскиот процес, станува сè појасно дека 
постои потреба од тоа да се изнaјдат одредени едноставни референтни точки во 
однос на оптоварувањето на студентите. Прашањето на оптоварувањето е поврзано 
со воведувањето на ЕKТС кредитниот систем, и како систем на трансфер и како 
систем на акумулација. ЕKТС е еден од инструментите за промовирање на 
споредливоста и компатибилноста во европското високо образование. Потребата за 
постоење на јасно договорени референтни точки, исто така, произлегува од потребата 
од транспарентност и правичност за студентите9.  
 
 
ЕKТС НАЧЕЛА 
Европскиот систем на трансфер и акумулација на кредити, познат под кратенката 
ЕKТС, е систем фокусиран на студентите, кој почива на оптоварувањето на 
студентите потребно да се постигнат целите на една програма, целите наведени во 
постигнувањата од учењето и компетенциите кои се бараат. ЕKТС почива на одреден 
број начела10: 

• 60 кредити ја мерат оптовареноста на редовен студент во текот на една 
академска година. Оптоварувањето на студентот во текот на комплетна 
студиска програма во Европа, во најголем број случаи, изнесува вкупно 1500-
1800 часа годишно и во тие случаи еден кредит значи околку 25 до 30 работни 
часа.11 

• Кредитите во ЕKТС може да се стекнат само по успешно завршување на 
бараната работа и соодветното оценување на постигнатите исходи од учењето. 
Исходите (резултатите) од учењето се низа од компетенции, кои изразуваат 
што е она што студентот ќе го знае, разбира или ќе биде способен да прави 
откако ќе го заврши процесот на учење, без оглед дали тој е долг или кус.  

• Оптоварувањето на студентот во ЕKТС се состои од времето потребно за да се 
завршат сите планирани активности на учење, како што е посета на 
предавања, семинари, независно и приватно учење, тестови, изготвување 
проекти, испити, итн. 

• Кредитите се доделуваат на сите образовни компоненти на студиската 
програма (како што се модулите, курсевите, тестовите, дисертацијата и сл.) и 
се одраз на квантитетот на работата што ја бара секоја компонента, за да се 
постигнат нејзините конкретни цели на исходи од учењето во однос на вкупниот 
обем на работа потребен за успешно да се заврши една комплетна година на 
студирање.  

 
Проектот Тјунинг на образовните структури во Европа, кој се фокусира на исходите 
од учењето и на општите академски (генерички) компетенции и компетенции поврзани 

                                                 
9 Терминот студент во овој документ се користи за сите видови ученици. 
10 Детален опис на карактеристиките на ЕКТС може да се најде во Упатството за корисници 
на ЕКТС, кое може да се најде на интернет серверот Еуропа на Европската Комисија:  
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects/index_en.html . 
11 Кај редовни студиски програми од вториот циклус, разликуваме два вида: нормални 
студиски програми, кои имаат официјално оптоварување од 60 кредити, а т.н. интензивни 
програми на полна календарска година (на пр., 12-месечни програми, наместо 9 или 10-
месечни програми) може да имаат максимално оптоварување од 75 кредити (што е 
еднакво на 46 до 50 недели). 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects/index_en.html


со предметот, покажа дека пристапите кон наставата, учењето и оценувањето имаат 
влијание врз оптоварувањето кое е потребно за да се постигнат посакуваните исходи 
од учењето и, следствено, врз алокацијата на кредитите. Оптоварувањето, наставните 
методи и исходите од учењето се јасно поврзани меѓу себе. Меѓутоа, постојат и други 
релевантни елементи. Во постигнувањето на посакуваните исходи од учењето, голем 
број меѓусебно поврзани фактори играат улога. Разновидноста на традициите треба 
да се земе предвид, како и дизајнот и контекстот на наставната програма, нејзината 
кохерентност, организацијата на наставата, способноста и трудољубивоста на 
студентот. Со други зборови, времето потребно да се постигне истиот исход од 
учењето може да варира во зависност од контекстот.  
 
ПРИСТАП ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПТОВАРУВАЊЕТО НА СТУДЕНТОТ ВО 
ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ ПРОГРАМИ  
Кога се одлучува за оптоварувањето на студентот, следните елементи се важни:  

• Студентот има фиксен период на време, во зависност од програмата што ја 
посетува 

• Целокупната одговорност за дизајнирање на студиска програма и на бројот на 
кредити распоредени на предмети лежи кај одговорното правно лице, како на 
пр. Наставно-научниот совет на факултетот и сл.  

• Факултетот и универзитетот ја делегираат конечната одговорност за одлуките 
во врска со активностите во наставата, учењето и оценувањето за одреден 
период на студентско време на професорот или на одговорниот тим од 
професори. 

• Од суштинско значење е професорот да е свесен за конкретните исходи од 
учењето кои треба да бидат постигнати и компетенциите кои треба да бидат 
стекнати. 

• Професорот треба да размислува за тоа кои образовни активности се 
порелевантни за да се стигне до исходите од изучувањето на модулот / 
предметната единица. 

• Професорот треба да има видување за просечното работно време на 
студентот, кое е потребно за секоја од активностите избрани за модулот / 
предметната единица.  

• Студентот има суштинска улога во следењето на процесот заради утврдување 
дали проценетото оптоварување на студентот е реалистично, иако следењето 
е одговорност и на наставниот кадар. 

 
 
 I. Модул 

(број на кредити / студентски часови) Пристап 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Прилагодување 
на единицата или во 
однос на бројот на 
доделени кредити 
или на образовните 
активности 

II. Планирање 
на 
образовните 
активности / 
вклучено 
студентско 
време 

 
 III. Проверка на оптовареноста по пат на 

вреднување од страна на студентите во 
однос на реално потрошеното време 

 
 
 
 
 



 
ЧЕТИРИ ЧЕКОРИ 
За да се реализира општата цел, односно развивањето пристап кој води кон 
вистинско ценење на времето на студентот, се препорачува спроведување на 
следните четири чекори.  
 
I. Воведување на модули / предметни единици 
Мора да се направи избор меѓу користењето на модуларен или немодуларен систем. 
Кај вториот, секоја предметна единица може да има различен број кредити, со тоа што 
вкупниот број на кредити за една академска година останува 60. Кај модуларниот 
систем, предметните единици / модулите имаат фиксен број на кредити: на пример, 5 
кредити или тој број кредити зголемен за неколку пати. Употребата на модуларен 
систем во една институција го олеснува користењето на истите модули од страна на 
студенти запишани на различни програми.  
 
II. Проценка на оптоварувањето на студентот 
Отповарувањето на модулот / предметната единица почива на вкупниот обем на 
активности на учење кој што се очекува еден студент да го реализира за да стигне до 
очекуваните резултати. Тој се мери временски (во работни часови); на пример, модул 
од 5 кредити значи околу 125-150 часа работа на еден типичен студент.  
 
Образовните активности може  да се дефинираат земајќи ги предвид следните 
аспекти:  

• Начини на предавање (видови активности на настава и на учење): 
предавање, семинар, вежби, практична, лабораториска работа, лично 
студирање под менторство, настава еден на еден, независно студирање, 
стажирање, ’фазно’ студирање, работа на терен, работа на проекти и сл.  

• Видови активности на учење: посета на предавања, вршење конкретни 
задачи, практикување технички или лабораториски вештини, пишување 
трудови, независни и приватни студии, читање книги и трудови, учење како да 
се даде конструктивна критика на работата на другите, претседавање со 
состаноци, итн.  

• Видови оценување: устен испит, писмен испит, усна презентација, тест, труд / 
есеј, портфолио, извештај од стажирање, извештај од теренска работа, 
континуирано оценување, (конечна) теза / дипломска работа, итн.  

 
Професорите го проценуваат времето потребно за реализација на активностите 
предвидени за секоја предметна единица / модул. Оптовареноста изразена преку 
времето треба да одговара на расположливите кредити за односниот предмет. 
Професорите мора да развијат соодветни стратегии за искористување на 
расположливото време на најкорисен начин.  
 
III. Проверка на проценетото оптоварување преку студентски прашалници 
Постојат различни методи на проверка дали проценетото оптоварување на студентот 
е точно. Најчестата метода е употребата на прашалници кои ги пополнуваат 
студентите, или во текот на процесот на учење или по завршувањето на еден 
предмет.  
 
IV. Прилагодување на оптовареноста и/или образовните активности 
Исходот од процесот на следење или ажурирањето на содржината на предметот може 
да доведе до прилагодувања на оптовареноста и/или на видот на образовните 
активности вклучени во предметната единица/модулот. Кај модуларните модели, ќе 
биде потребно да се прилагоди обемот на материјалот за изучување и/или видовите 
на настава, учење и активности на оценување, поради тоа што бројот на кредити (да 
речеме, во нашиот пример, 5 или неколкукратен производ од 5) е фиксен. Кај 
немодуларните модели, бројот на кредити исто така може да се менува, но тоа, се 



разбира, ќе има влијание врз другите предмети, затоа што вкупниот број на кредити 
на студиската програма е фиксен (на пр., 30 по семестар, 60 годишно, итн.). Секако е 
потребно прилагодување на оптоварувањето и/или на активностите кога процесот на 
следење ќе открие дека проценетото оптоварување на студентите не одговара на 
вистинското оптоварување.  
 
ОБЈАСНУВАЊЕ НА УПОТРЕБАТА НА ‘TUNING”  МОДЕЛОТ ВО ПРАКТИКАТА  
Пристапот на ‘Tuning” проектот почива на корелацијата на неколку одлучувачки 
елементи:  
• Профилот на дипломата, кој е индикација за местото на модулот во целокупната 

студиска програма, како и компетенциите кои модулот треба да ги развие 
• Целната група, нивото на модулот и сите постојни услови за запишување 
• Резултати (исходите) од учењето формулирани за односниот модул 
• Образовните активности кои се најпогодни за исходите од учење кои треба да се 

постигнат 
• Видовите оценување кои се сметаат за најсоодветни за исходите од учење 
• Просечното работно време (во часови), врз основа на оптоварувањето, кое е 

потребно за да се реализираат образовните активности потребни за постигнување 
на исходите од учењето.  

 
‘Tuning”  подготви два формулари кои може да бидат од корист при одлучувањето за 
оптовареноста на студентот и нејзиното прилагодување. Првиот формулар е за 
професорот да го планира образовниот модул и да го процени времето потребно за 
работа на студентот. Вториот е за студентот да даде индикација за реалното време 
потрошено на модулот, со што дава можност да се провери дали проценетото 
оптоварување одговара на реалноста. На студентите им се дава образец пополнет од 
наставникот, во кој не е наведено само оптоварувањето. Преку користење на тие 
обрасци, и студентите и професорите стануваат свесни за исходите од учењето, 
нивниот однос со компетенциите кои се стекнуваат и просечното студентско време 
вклучено во секоја од задачите.  
 
Подготвиле Јулија Гонзалес и Роберт Вагенаар  



 

  

ОБРАЗЕЦ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ОБРАЗОВЕН МОДУЛ   

(го пополнува професорот) 
 
Студиска програма: ……………………………………..………………………........... 
Назив на модулот / предметот:…………………………………………………………… 
Вид на предмет (на пр., главен, придружен, изборен): ………………………….... 
Ниво на модулот / предметот (на пр., додипломско, постдипломско, докторско): 
......................................................................................…………………………………. 
Предуслови:  ……………………………………………………………………... ……..... 
Број на ЕКТС кредити:……………………………………………………………............ 
Компетенции кои треба да се стекнат: 
1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Исходи од учењето Образовни активности Проценето 

работно време н
студентот, во 
часови 

Оценување  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   



  

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРОВЕРКА НА ОПТОВАРУВАЊЕТО НА
ЕДЕН ОБРАЗОВЕН МОДУЛ  

(го пополнува студентот) 
 
Студиска програма: ……………………………………..………………………........... 
Назив на модулот / предметот:…………………………………………………………… 
Вид на предмет (на пр., главен, придружен, изборен): ………………………….... 
Ниво на модулот / предметот (на пр., додипломско, постдипломско, докторско): 
......................................................................................…………………………………. 
Предуслови:  ……………………………………………………………………... ……..... 
Број на ЕКТС кредити:……………………………………………………………............ 
Компетенции кои треба да се стекнат: 
1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Исходи од учењето Образовни активности Проценето 

работно време н
студентот, во 
часови 

Оценување  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
 



 
5. ПРИСТАПИ КОН НАСТАВАТА, УЧЕЊЕТО И ОЦЕНУВАЊЕТО КАЈ 

СТОРИЈА  
втората фаза на ‘Tuning” проектот, предметните групи размислуваа за 

ОВЕД 
клучните прашања во високото образование кон крајот на 20-иот век беше 

б с

торото прашање произлезе од новите ставови кон личните права, кои делумно се 

ден од одговорите на овие промени беше обидот, односот меѓу универзитетското 

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗАСНОВАНИ НА КОМПЕТЕНЦИИ  
 
 
И
Како дел од 
добрите практики во наставата, учењето и оценувањето, а особено за начинот на кој 
наставата, активностите на учење и оценување може да се организираат на најдобар 
можен начин, со цел на студентите да им се овозможи да ги постигнат зацртаните 
исходи од учењето во еден предмет. Бигс (2002) го опишува тоа како ’усогласување’ 
на наставата, активностите на учење и оценувањето со планираните исходи од 
учењето на еден предмет. Предметните групи дискутираа за разните приоди кои се 
користат или би можеле да се користат во различните предметни области и дадоа 
еден структуриран европски, засован на дисциплините, контекст. Тој овозможува 
размена на знаења во врска со пристапите кои се користат во моментот или 
потенцијалните пристапи, и дава можност за стекнување нови разбирања и ставови. 
 
 
В
Едно од 
дебатата околу предностите и очекувањата на традиционалното академско 
образование и стручното образование. Голем дел од дебатата се одвиваше на 
универзитетите, особено во новиот контекст на општество на знаења. Многу професии 
кои некогаш во целост се вршеле од страна на лица кои немаат универзитетско 
образование се соочија со зголемена побарувачка од универзитетска обука. Една од 
последиците беше воведувањето на попрофесионални курсеви во универзитетскиот 
систем во некои земји, како и ставање поголем нагласок на корисната вредност на 
универзитетските курсеви во тие земји преку бинарен систем. Во многу земји на ЕУ, 
универзитетскиот персонал мораше да ги обедини образовните димензии и 
професионалните арања и да се справи со тензиите кои е појавија при обидите тоа 
да се постигне.  
 
В
должат на легислативата на ЕУ за човековите права, слободата на информации, 
заштитата на податоци итн. Во новиот дух на отвореност, студентите станаа посвесни 
за она што се нуди, што е изземено, и кои се нивните права. Таквата свесност на 
студентите доведе и до свесност за фактот дека поседувањето универзитетска 
диплома не значи автоматски и вработување (а секако не доживотно) во една рапидно 
менлива Европа. Во некои земји, и работодавците почнаа да поставуваат поголеми 
барања пред универзитетите да дадат подобар опис на она што студентите навистина 
можат да го прават по дипломирањето, а не само што знаат.  
 
Е
образование и главните преносливи вештини да се направи потранспарентен. 
Најексплицитниот одговор беше развојот на пристапот на ’исходи’ или модел на 
развивање наставни програми на универзитетите кој почива на компетенции. Се 
појавија два главни теоретски правци, што може пошироко да се подели на оние 
пристапи кои го нагласуваат високото образование како јавно добро, наспроти оние 
пристапи кои ја нагласуваат стручната корисност на високото образование. Тензиите 
меѓу пристапите на стручност и јавно добро се јавија не само во Европа, туку и во 
Соединетите Држави. Еден од врвните едукатори во Соединетите Држави тврди дека 
’конструирањето на исходи кои се вградени во пазарните пристапи кон реформите на 
образованието и даваат легитимитет на доминацијата на “приватните добра“ и го 
поткопуваат ставот дека јавното образование е потфат во корист на јавното добро во 



едно демократско општество’ (Кохран-Смит, 2001, стр. 50). ‘Tuning” проектот не се 
обидува да ја реши таа дебата, но сепак сака да ја истакне својата свесност за истата.  
Описот на долгиот и сложен развој на промените во универзитетското образование 
ширум Европа, особено на прашањата кои влијаат во насока на измени на наставните 
програми, е вон дофатот на оваа глава.  
 
Европа бара од своите граѓани да бидат културно и интелектуално опремени на 

ристапот на ‘Tuning” проектот кон структурирањето на студиските програми и 

у

РИСТАПОТ НА ‘TUNING” ПРОЕКТОТ ‘Tuning” проектот одлучи да се направи 

ажноста на тие генерички компетенции е денес широко сфатена, но разбирањето на 

ЕФИНИЦИИ 
емите со кој се соочија членовите на проектот при дискутирањето на 

начини кои се соодветни и за сегашноста и за иднината. Само така тие ќе можат да 
водат исполнет и задоволителен живот, лично и колективно. Институциите на високо 
образование играат главна улога во развивањето на соодветни стратегии. Тие се 
одговорни за подготвување на нивните студенти, од перспектива на доживотно учење, 
за продуктивна кариера и како член на општеството. Универзитетите и другите 
високообразовни институции сè повеќе сфаќаат дека нивната цел е подвижна и дека 
нивното лидерство на полето на разработката и преносот на знаење и разбирање 
вклучува нов однос кон општеството во целост. Тие сè почесто се вртат кон 
консултации со нивните општествени чинители на редовна основа. Образованието 
инспирира напредок во општеството, но истовремено мора да одговори и на идните 
потреби на општеството, изготвувајќи соодветни стратегии за идни студиски програми.  
 
П
обезбедувањето квалитет во нивниот дизајн и спроведување ги комбинира и двата 
аспекти. Во првата фаза од проектот, нагласокот беше на процесот на консултации со 
’актерите’ или ’чинителите’, дефиницијата на академските и професионалните 
профили, и на вклучувањето на истите во посакуваните исходи од чењето. Проектот 
ги идентификуваше значајните генерички компетенции во поглед на знаењето, 
вештините и разбирањето во девет предметни области. Во втората фаза, проектот се 
сврте кон следниот чекот, разгледувајќи ги начините за стекнување на компетенциите, 
дефинирани врз основа на утврдените барања на општетството и предвидените 
општествени настани, како и научниот развој во засегнатите предметни области, од 
аспект на приодите кон наставата, учењето и оценувањето.  
 
 
П
разлика меѓу генеричките компетенции (преносливите вештини) и оние поврзани со 
предметите, иако е прифатено дека клучните исходи од универзитетските програми ќе 
бидат компетенциите поврзани со предметите. Во првата фаза, проектот покажа дека 
значителен број работодавци, дипломци и академски персонал се во голема мера 
согласни околу тоа кои генерички компетенции (од спектарот понуден во анкетните 
прашалници) се порелевантни, иако во мала мера се разидуваа во поглед на 
редоследот на важност за некои од нив.  
 
В
самиот концепт е недоволено. Вистинската важност лежи во последиците кои еден 
пристап кој почива на компетенции ги има во однос на наставата и учењето. Со други 
зборови, кои соодветни начини на изведување настава, кои активности на учење 
можат на најдобар начин да ги негуваат компетенциите во поглед на знаењето, 
разбирањето и вештините; и како да се оценат тие компетенции.  
 
 
Д
Еден од пробл
приодите кон наставата, учењето и оценувањето на сеевропско ниво беше фактот 
дека секоја земја, па дури и институција, си има свои особености и карактеристики 
длабоко вкоренети во својата национална и регионална култура. Секоја од нив си има 
свои пишани и непишани правила за тоа како најдобро да ги подготви студентите за 
општеството. На самиот почеток на исцртувањето мапа на пристапи кои во моментот 



се користат или се планираат во различните национални системи или поединечни 
универзитети, стана јасно дека секој си развил своја комбинација од техники и видови 
на средини за учење, од кои сите се со солидна основа, но и сите тие треба меѓусебно 
да се разберат. Случајот може да биде истото име да им е дадено на различни 
методи (на пр., ’семинар’, ’предавање’, ’вежби’) или, обратно, слични активности да се 
познати под различни имиња. Проектот си зеде за задача да создаде поголема 
јасност во однос на прашањето на дефиниции и нивното разбирање во практиката. Во 
моментот се подготвува сеопфатен список на термини и на нивните преводи на сите 
европски јазици и тој поимник ќе се објави на веб страната на проектот на крајот од 
2005 година.  
 
На универзитетите се користи широк спектар наставни техники. Низата наставни 

• Семинар (настава во мали групи)  

вачки семинар 
рсеви 

ва во училница) 

бота 

ење од далечина или електронско учење, кое може да биде и 

 
вие списоци се само индикативни и се, всушност, списоци на категориите на 

ден од начините да се добие увид во наставните техники е да се погледне кои 
активности на учење се бараат од студентите во текот на една програма или дел од 

техники во многу зависи од наставната форма на образованието (образование лице в 
лице, образование преку преписка или образование од дистанца). Освен секаде 
присутната наставна форма предавање, консултациите го открија и следниот список 
наставни техники (кој ни оддалеку не е исцрпен) 
 

• Вежби  
• Истражу
• Практични вежби или ку
• Работилници (практична наста
• Часови на решавање проблеми 
• Настава во лабораторија 
• Часови на демонстрација 
• Стажирање  
• Практична ра
• Работа на терен 
• Онлајн учење, уч

со документи или со информатичка комуникација  

О
наставните активности, затоа што начинот на кој секоја од нив се спроведува може во 
голема мера да варира не само меѓу наставниците, туку и во самата секојдневна 
практика на секој наставник, во зависност од фокусот на наставата и планираните 
исходи од учењето на студентите. Самото предавање може драстично да се 
разликува и по форма и по функција. На едниот крај, тоа може да биде помпезно 
читање наглас на белешките на предавачот, кои студентите панично се трудат да ги 
запишат во своите бележници (пристапот кон предавањето наречен ’врвови на 
главите’, затоа што сè што може да се види се врвовите на главите на предавачот и 
на студентите). На другиот крај, студентите се принудени да ги читаат белешките од 
предавањето на интернет и учествуваат во презентацијата, на која се вртат набрзина 
белешките и предавањето се дополнува со интересни примери обезбедени и од 
професорот и, по можност, од студентите, од прочитаната литература. И обемот на 
оваа функција може доста да се разликува. Предавање со кое се воведува нова тема 
може да даде преглед, за студентите да можат набрзина да станат свесни кои се 
главните играчи во тој аспект на одредена област, како се развил аспектот и каде се 
фокусирани тековните проблеми. Но, не сите предавања се вртат околу широки 
аспекти: еден професор може, на пример, да го искористи предавањето за целосно да 
објасни некое клучно, но комплексно прашање, ангажирајќи ги студентите во мали 
групи или и индивидуално во одредени моменти. Така е со сите наставни техники. 
Самиот назив на активноста е погоден, но не кажува точно што прави предавачот.  
 
Е



студиска програма. Освен посетување предавања (учествување во предавања) или 
читање книги и списанија, следниот (повторно делумен) список на често користени 
активности на учење дава одредена идеја за богатството што може да се постигне со 
усогласена настава и учење.  

• Вршење истражувања за релевантни материјали во библиотеката и онлајн 
• Преглед на литературата 

 за 

от  

•  или лабораториски вештини 
медицинска 

ината и сложеноста на материјалот) 

• ечно 
на 

• и 

руги, користејчи најразновидни 

 
За  с ко се оценети исходите од 
чење на студентите. Оценувањето не е само заокружување на периодот на 

,

ни во проектот користат низа начини на 
ценување во различни точки од програмата. Писмените задачи, кои може да се 

ирање на знаење или вештина  
• Усни презентации 

 на текстови, податоци 

• Сумирање на прочитаните материјали кои се чини дека се најрелевантни
тековните потреби 

• Учење како да се поставуваат проблеми и да се решаваат оние кои ги 
поставува предавач

• Вршење сè посложени истражувања, па дури и да се мали по обем 
Практикување технички

• Практикување професионални вештини (на пр., работење како 
сестра, лекар, наставник) 

• Истражување и пишување трудови, извештаи и дисертации со сè поголема 
тежина (во поглед на голем

• Работа со други студенти на заеднички извештај/дизајн/одговор на проблем 
Подготовка и изведување усни презентации, во групи или поедин

• Давање конструктивна критика на работата на другите и користење 
критиката на другите на продуктивен начин 

• Водење и корисно учествување во состаноци (на пример, на семинарски групи) 
Лидерство или корисно членување во тимов

• Работење под временски притисок за да се исполнат роковите 
• Комуницирање прашања и сознанија со д

медиуми 
• Учење да се биде критичен кон сопствената работа 

да е заврши еден циклус на учење, мора да се види ка
у
изведување настава и на учење, туку во голема мера и централен насочувачки 
елемент во тие процеси  кој е и директно поврзан со исходите од учење. Во одреден 
период, усното испрашување беше најчесто користената метода во некои земји, 
додека во други тоа беше есејот. Во одреден број земји, дури и денес есејот и натаму 
е најчест начин на оценување. Не постои ништо погрешно со есејот како таков, сè 
додека поставената задача е соодветна на наставната единица и насочена кон 
планираните исходи од учењето, а предавачот има време да ги оцени точно и да даде 
писмени повратни информации, кои се конструктивни и фокусирани. Сепак, долгите 
писмени работи се само една од опциите кои предавачите (кои никогаш немаат 
доволно време) ги имаат на располагање, а главната компетенција која се оценува е 
способноста да се истражува и да се пишуваат трудови во соодветниот жанр: корисна 
академска вештина, но не и единствената која студентите треба да ја развијат и да 
демонстрираат способност да ја вршат.  

 
Најголемиот дел од програмите опиша
о
оценуваат (или не) ги оценуваат перформансите на студентите како што напредува 
програмата или дел од неа. Таквите задачи може да ги вклучат следните активности, 
со тоа што и ова не е исцрпен список, туку само нешто што произлезе од работата на 
проектот.  
 

• Тест

• Лабораториски извештаи 
• Анализи, на пример



• Применување вештини под опсервација, на пр., за време на практична работа 

• 

 или делови од истите, како на пример писмен 
ратура, критика на споредба на истражувачки 

 
Заедни те тие начини на оценување на работата на студентите во текот на 
рограмата се повратните информации. За оцената се вели дека е формативна, 

, или во делови од неа, постои потреба од 
умарно оценување. Понекогаш, работата на студентите за време на курсот 

,

т одредени форми на 
ценување кои најчесто се само сумирачки: тие го оценуваат постигнувањето на 

  

 на испрашување под надзор се вообичаениот формат на сумарното 
ценување; тоа може да биде усно и писмено. Писмените испити ја имаат предноста 

о најразлични форми, вклучувајќи го и долниот кус 
писок на најчести форми 

 одговори 
ми (на пр., во математика, физика и лингвистика, меѓу другите) 

кст 
омош на 

И усни  да имаат најразличен формат, во рамките на двете следни 
категории 

онстрација на практична вештина/низа вештини 
 
Са ње може да имаат 
ијагностичка функција и за студентот и за предавачот. Разгледувајќи го она што не е 

во реална компанија, лаборатории 
• Извештаи или дневници од стажирање 

Професионални портфолија 
• Извештаи од работа на терен 
• Писмени есеи или извештаи

преглед на релевантна лите
трудови 

чко за си
п
затоа што студентите учат преку работата и преку последователните коментари на 
предавачот за тоа колку биле успешни, каде биле помалку успешни, како да се 
подобрат и кои чекори може да се преземат за тоа да се направи. За дополнително да 
се оспособат студентите успешно да ги реализираат задачите, сè почесто се случува 
на студентите да им се поделат критериумите за успех уште на самиот почеток, 
односно да им се даде спецификација на она што треба да го направат за 
задоволително да ги извршат задачите.  
 
Се разбира, во секоја студиска програма
с
дискутирана погоре игра и формативна и сумарна функција. Дадената оцена е сума на 
постигнувањата на студентот во тој елемент  а повратните информации од 
предавачот (понекогаш и од врсниците) се формативниот дел.  
 
Меѓутоа, како традиција и сè уште од разни причини, се користа
о
крајот од програмата или на крајот од дел од истата, а студентите можат единствено 
да ја добијат оцената (која има свој формативен аспект!), наместо повратни 
информации од предавачот. Доколку испитот е проследен со семинар или вежби на 
кои се дискутираат резултатите, тогаш тоа содржи поголем дел од формативната 
функција.  
 
Одредени форми
о
на тоа што се евтини и сигурни: голема група може да биде испрашана истовремено, 
додека со усните испити може да се испита наученото на начини кои писмениот 
формат обично не го овозможува.  
 
Писмените испити може да бидат в
с

• Есеи  
• Прашања со повеќе
• Пробле
• Анализи на случаи/податоци/те
• Прегледи на литература, на пример, врз основа на сеќавање, или со п

отворена книга 
 

те испити може

• Усно испитување од страна на (најчесто) еден предавач 
• Дем

мо по себе се подразбира дека речиси сите форми на оценува
д



постигнато, што е постигнато со малку напор, што е одлично, итн., и наставникот и 
ученикот знаат каде е потребно повеќе да се работи или каде напорите може да се 
пренасочат.  
 
Досега не споменавме дисертација или теза поврзана со проект. Тоа е пример на 
ложен начин на оценување, кој нашироко се применува низ Европа во секоја 

на процесот на оценување на 
аученото на различни нивоа на програмата, како и за подготовката на завршниот 

ирани на таков начин што ќе го мерат постигнувањето на 
и на програмата;  

• и ја разбираат улогата на оценувањето во 
наењето и вештините 

• 
 
Конечн к  
а се навлезе во различните идеи за тоа што треба да се земе предвид при 

Tuning II”  ПРОЕКТ – КОНСУЛТАЦИИ  
а да се добие подобар преглед на можните стратегии за учење, настава и 

чењето / компетенциите, ”Tuning II” проектот 

                                                

с
предметна област и во сите циклуси на образование со различни нивоа на сложеност 
и со различни цели за секое ниво. Тезата е сумарно оценување на програмата или 
значителен дел од неа, кое бара демонстрација на спектар од компетенции и 
разбирање. Исто така, таа е доста формативна во тоа што вообичаено се подготвува 
под надзор на предавачот, кој го советува студентот за работата, и секако дава 
повратни информации во различните фази на развојот на тезата. Сумарното 
испитување може да биде усно или писмено, односно базирано на текст. На докторско 
ниво, завршниот испит на тезата се врши и преку усно испитување (одбрана на 
тезата), иако форматот може да варира во голема мера од земја во земја, но во 
пониските два циклуси од образованието, оценувањето на проекти и дисертации може 
да се потпре само на пишаниот документ на студентот.  
 
Во многу институции, изготвени се насоки и критериуми 
н
труд. Особено станува норма да се објават критериумите за успешно извршена 
задача, нешто што би требало да биде универзално. Голем дел од членовите на 
тимот на ‘Tuning” проектот изјавија дека нивните катедри воведуваат процедури за 
правично оценување. Во моментот се изготвуваат сеевропски насоки12, кои, на 
пример, велат дека 

‘Процедурите за оценување на студентите треба да: 
• Се дизајн

посакуваните исходи од учењето и другите цел
• Бидат соодветни на нивната цел, без оглед дали таа е дијагностичка, 

формативна или сумарна; 
• Содржат јасни и објавени критериуми за оценување;  

Ги спроведуваат лица ко
напредувањето на студентите кон постигнување на з
поврзани со нивната целна квалификација;  
Каде што е можно, да не се потпираат на судот на поединечни испитувачи;’ 

о, ога се дискутира за прашањата на оценување во различни култури, важно е
д
оценувањето. На пример, некои системи ја ценат напорната работа, други високите 
постигнувања, трети големиот потенцијал. Овој основен систем на вредности лесно се 
заборава во праволиниските дефиниции на начините на оценување кои се во 
употреба, но во една ’мобилна Европа’ тој би требало подобро да се разбере.  
 
 
”
З
оценување, засновани на исходите од у
организира долги консултации меѓу своите членови. Од секој наставник вклучен во 
проектот беше побарано да размисли за одреден број генерички компетенции и 
компетенции поврзани со предметот и да идентификува идеи и најдобри практики за 
развивање на тие компетенции во една студиска програма, во смисла на активности 
на учење, настава и оценување. Од нив беше побарано да најдат одговори на 
следните пет прашања:  

 
12 Стандарди и насоки за проверка на квалитетот во европската високообразовна област §1.3 
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050221_ENQA_report.pdf  

http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050221_ENQA_report.pdf


 
1. Што значи таа компетенција за вашите студенти? 

. Како им помагате на студентите да ја стекнат таа компетенција со вашата 

5. денти знаат дали и до кој степен ја развиле таа компетенција и, 

Члено различни стратегии за да дојдат до сигурни 
дговори, вклучително и консултации со колегите во нивните матични институции. 

чина на изведување настава или 
а зајакнување на генеричките компетенции. Првата е обезбедување засебни 

 

ј

РОЦЕСОТ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ГЕНЕРИЧКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
рз основа на материјалите подготвени и презентирани од страна на групите за 

бирањето за 

те 
мпетенции во контекст на различните предметни групи. Понекогаш, може да се 

  

дека генеричките 
мпетенции секогаш се толкуваат во светло на дисциплината. Дури и во случаи 

 е т р

2
наставна метода?  

3. Какви активности вршат вашите студенти со цел да се стекнат со таа 
компетенција?  

4. Како оценувате дали, или до кој степен, тие ја стекнале таа компетенција?  
Како вашите сту
ако не ја стекнале, зошто е така?  

 
вите вклучени во проектот следеа 

о
Најголемиот дел од предметните групи идентификуваа можни стратегии, кои беа 
засновани или на идеи или на реално искуство. Додека едни изјавија дека имаат таква 
практика, други дадоа опис на тоа како тековната добра практика би можела да се 
поврзе со нови концепти или компетенции, така што нивните извештаи говореа за 
идните можности наместо за сегашната практика.  
 
Очигледно е дека во Европа постојат два главни на
з
предметни единици / модули како дел од студиската програма, со цел да им се 
овозможи на студентите да совладаат барем дел од генеричките компетенции. Во тој 
поглед, може да се зема предвид, на пример, академско пишување и усни вештини и 
компетенции за информатичка и комуникациска технологија. Вториот начин е 
генеричките компетенции да се развиваат како дел од предметните програми и 
модули, или да се вградат во нив. Во тек на консултациите, стана асно дека е можно 
да се негуваат генерички компетенции додека се предава нормална материја од 
предметната област, доколку е согледана потребата од тоа и доколку наставните 
стратегии се дизајнирани на начин кој ги зема предвид генеричките компетенции. 
Општо земено, со оглед на тоа што различните пристапи кон учењето, наставата и 
оценувањето тежнеат да формираат или да ги зајакнуваат генеричките компетенции, 
членовите на проектот го подвлекоа условот секој студент да искуси разни методи.  
 
 
П
В
различните предметни области, понуден е преглед на тоа каква  е раз
одредени генерички компетенции, кои наставни и методи на учење се користат или 
би можеле да се користат за да се поттикне развојот на тие компетенции и како 
истите се оценуваат. Натамошните цели се да се стекне увид како студентите ги 
разбираат компетенциите (или, каква важност им придаваат) и да се испита дали 
постојат наставни и методи на учење кои се користат во некои дисциплинарни 
области или во некои земји, кои може да се предложат како модели на добра 
практика или кои може да бидат од поопшт интерес за развојот на нови сознанија 
за дизајнот и спроведувањето на наставна програма базирана на компетенции. 
 
Она што паѓа в очи е колку различно се сфатени некои од генерички
ко
забележат големи разлики меѓу различните национални традиции во една 
предметна област; меѓутоа, почесто се наидува на големи разлики во 
перцепцијата и методите меѓу различните предметни области.  
 
Со испитувањето на добиените одговори, стана јасно 
ко
во кои со сигурност мож  да се очекува дека дипломци е или елевантен број на 
дипломци ќе работат во области кои не се директно поврзани со областа во која 



дипломирале, перцепцијата на академскиот персонал и студентите за генеричките 
компетенции останува доста тесно поврзана со самите предметни дисциплини.  
 
Првата последица од оваа опсервација е дека, во практика, генеричките 
мпетенции не изгледа дека се строго одвоени од компетенциите поврзани со 

 

иите, триесет генерички 
мпетенции. Од тие, осум беа избрани за дискусија во овој труд:  

 на студирање 

 

Капацитет за анализа и синтеза 
итетот кој произлегува од консултациите, но 
ните области (ГПО) ги дефинираа анализата 

 дека ги обединува сите 
ие индикатори како активности, т.е. таа генеричка компетенција му овозможува на 

 

 од студентите. Податоците прибрани од студентите 
окажаа дека тие и придаваат големо значење на таа компетенција, затоа што ги 

ко
предметот. Наместо тоа, изгледа дека тие се натамошни варијации кои може да се 
разгледуваат во рамките на компетенциите специфични за даден предмет. 
Дополнителна последица е дека за секоја генеричка компетенција може да се 
направи разлика меѓу предметната дисциплина во која таа компетенција се смета 
за важна или дури и за фундаментална, приоритетна за дисциплината и оние во 
кои нејзината врска со предметната област е помалку јасна.  
 
Од страна на проектот беа идентификувани, преку консултац
ко

1. Капацитет за анализа и синтеза 
2. Капацитет за примена на знаењето во практиката 
3. Основни општи знаења во полето
4. Вештини за управување со информации 
5. Интерперсонални вештини 
6. Способност да се работи самостојно 
7. Елементарни компјутерски вештини
8. Истражувачки вештини 
 

Не постои прецизна дефиниција на капац
беше очигледно дека групите за предмет
и синтезата на многу опширен начин. ГПО за деловни студии, меѓу другото, ги наведе 
елементите на идентификување на вистинското прашање на истражувањето или 
проблемот, способноста проблемот да се опише и да се извлече заклучок и да се 
формулираат препораки како индикатори. ГПО за образование, исто така, ја зеде 
предвид способноста на студентот за нови сознанија и начините на кои тоа го 
демонстрира капацитетот за опишување, анализа и синтеза. Групата за математика 
подвлече дека студентот треба да ги користи своите аналитички способности кога ќе 
се соочи со проблем, и да размисли дали тоа може да се поврзе со нешто со кое веќе 
бил соочен. Доколку тоа е случајот, тогаш треба да ‘утврди дали истата хипотеза држи 
вода’, така што претходно постигнатите резултати може директно да се применат. Во 
спротивно, студентите треба да откријат што може да се искористи од минатите 
искуства и оттаму да започнат со развој на нови приоди кон решавање на проблемот. 
Токму во тој контекст студентот би ја збогатил својата компетенција за синтеза, по пат 
на екстрахирање на клучните точки од нивното решение, за тие да може да бидат 
презентирани со јасна и  концизна, а сепак целосна форма.  
 
Другите групи ја дефинираа анализата на начин кој се чини
т
студентот да разбере, вреднува и оцени информации кои треба да се приберат, да се 
толкуваат и од тоа да се идентификуваат главните прашања. За тоа е потребно 
логичко размислување, користење на клучните претпоставки за релевантната 
предметна област и дури и понатамошен развој на таа област преку истражување. Во 
ниту една група стекнувањето на таа вештина не беше предвидено како засебен 
елемент или модул, туку како генеричка вештина која е вградена во секој предмет, во 
секој модул на настава и учење.  
 
Ова гледиште беше поддржани и
п



оспособува да ја поврзат теоријата со практиката, логички да ги вреднуваат наодите и 
да користат инструменти за да најдат алтернативни патишта; тие ја сметаат за многу 
важна за нивната идна професионална кариера.  
 
За описот на компетенцијата се користеа голем број изрази: да се толкува, да се 
ајдат главните поенти, да се разбере, да се ракува со информации, да се вреднува 

 

вање, дискутирање и гласно размислување во текот на многу 
к м

• 

ции и споделување на сознанија од учењето преку дебати, тези 
з

• 
 

 постојните знаења 
ок контекст 

 
Оце в нција е стекната беше извршено согласно 
ачинот на кој истата е развиена. Во некои ГПО, тоа беше направено делумно преку 

о

и 
резентирање “самоевалуација“ на крајот од семестарот. Повратните информации се 

сто така, нагласија дека студентите идентификувале одреден број начини 
поред кои тие знаат дека ја стекнале таа компетенција, како на пример 

а изнесуваат 
ставови 

н
критички, да се поврзат теоријата и практиката, да се организираат информациите, да 
се сфати, да се смести во контекст, да се развие објективност, да се комбинира, да се 
истражува, да се формулира, не само да се репродуцира, да се примени, да се опише, 
да се донесе заклучок, да се мисли, да се споредува, да се селектира, да се прави 
разлика, да се прави контраст, да се расчлени, да се сумира, да се тврди 
аргументирано, да се поврзува, да се генерализира, да се мисли логички, да се 
размислува рационално, да се цени, да се земе предвид, да се предвиди, да се реши. 
Ваквата широка дефиниција е суштинска, зашто се однесува директно на 
активностите на изведување настава и учење, кои ги оспособуваат студентите да ја 
стекнат таа компетенција. Се подвлекува дека компетенцијата е директно поврзана со 
способноста да се решаваат проблеми, што е уште една високо рангирана генеричка 
компетенција.  
Во одговорите беше наведено дека студентите ја развиваат способноста за анализа и 
синтеза преку 

• Формулирање идеи за одреден концепт, како резултат на читање, 
истражу
конкретна работа фокусирана на одреден предмет, ориентирана а аде ски или 
професионално 
Учење да се пишува објективно, да се категоризира, да се поврзуваат 
категориите 

• Давање независни, автономни толкувања, вреднувања, распределби и 
диференција

• Самостојно стекнување свест за сопственото прифаќање на нештата здраво а 
готово и предизвикување такви ставови на други,  

• Откривање врски меѓу современите концепти 
Квантификување на информации 

• Примена на релевантни теории на изворниот материјал
• Инкорпорирање нови заклучоци во
• Сместување конкретни настани и/или проблеми во пошир
• Давање доказ и/или против примери 

ну ањето на степенот до кој таа компете
н
групни состаноци и дискусии. Оценувањето може да се базира и на тоа како 
студентите го анализираат материјалот или информациите. Во ГПО за образование, 
беа идентификувани разни начини на оценување: дискусија, испрашување, 
опсервација, доказ за личен и професионален ангажман, супервизија на извештаи, 
активно учество во стажирањет , есеи, писмени задачи, проекти, испитувања, тези.  
 
И самите студенти може да придонесат кон нивното оценување со поднесување ил
п
организираат преку групни дискусии или индивидуално, или написмено или лице в 
лице.  
 
ГПО, и
с
  

• Чувство дека се покомпетентни и со повеќе самодоверба д



• Способност да ги поврзат наодите од истражувањето со теоријата и/или 
нивните сопствени околности 

езентации, извештаи и слично на други 

 
Кап и
о некои случаи, таа компетенција се опишува со поопшти термини, како на пример 

а на основни концепти“. Во 

 методи кои се користат да им се помогне на студентите да ја 
текнат таа компетенција се одраз на различните приоди кон практиката. Следствено, 

 се развие оваа компетенција се 
двиваат во соработка со компаниите. Во бизнис студиите, практика е да постојат 

ф а д

ија од студентите да се бара да состават теза за исцртување 
апи, што вклучува околу шест седмици примена на нивното знаење на терен, 

а на семинарите, вежбите со 
астечка сложеност, лабораториски вежби, куси усни презентации, наставна пракса, 

д

• Немање проблеми со пишување есеи и извештаи за наоди од читање и 
истражување 

• Чувство на слобода и способност да се критикува или критички да се 
вреднуваат пр

• Чувство на поголема комотност при примањето критики кон нив 

ац тет за примена на знаењето во практика  
В
“соочување со конкретени проблеми преку употреб
најголем број случаи, тоа се опишува како способност да се извршат конкретни 
академски задачи, кои може да варираат според дисциплината. Во текот на основната 
обука за наставници, постои јасна проекција за идната професија на наставник. Во 
вториот циклус, таа компетенција често се опишува со попрофесионални термини и 
може да биде потесно поврзана со активностите кои може да се вршат на работното 
место, како што е собирање информации од разни извори и пишување извештаи за 
сложени прашања.  
 
Различните наставни
с
можностите за практика кои се обезбедуваат во и вон институцијата се опишуваат 
различно во разните дисциплини, како вежби од секаков вид, практична настава, 
сесии од предавања, семинари, теренска настава, лабораториски вежби, индустриски 
проекти, стажирање во индустријата, студиски посети, екскурзии, практика на настава 
изведувана од студенти. Некои дисциплини сугерираат дека оваа компетенција може 
најдобро да се развие со правење проект или пишување теза. Други, како бизнис 
студиите, хемија, математика и образование, ја нагласуваат потребата од тоа да се 
обезбедат соодветни алатки и методи, како и можности за решавање проблеми. 
Групата за образование ја нагласува важноста од размислување за завршената 
работа. Геологијата ја подвлече централната улога на оваа компетенција за 
надградба на знаењето од конкретниот предмет.  
 
Понекогаш, активностите на учење чија цел е да
о
задачи/извештаи поврзани со предметот и спроведени со менторски/спонзор 
компании, тези засновани на реални проблеми во компании или организации, и 
предавачи-практичари. Во изиката, хемиј та, деловните сту ии (меѓу другите 
предмети), завршните годишни проекти може да се спроведат (делумно или целосно) 
во индустриска средина, а во медицината и образованието постои значителна 
практична компонента. Активностите на учење за оваа компетенција може да се 
спроведат и во самата академска средина, од страна на цели класови, мали групи и 
поединечни студенти.  
 
Во геологијата е традиц
м
работејќи или самостојно или во мали групи, обично со мал надзор. Извештајот за таа 
независна работа може да содржи значителна компонента од завршниот испит и се 
смета за крајно важна од страна на работодавците.  
 
Континуираното оценување на напредокот почив
р
писмени задачи, редовни состаноци со наставникот зара и евалуација и повратни 
информации за проектот. За некои предмети, само дел од оцените се доделуваат за 
ангажман во текот на предавањата, а во други случаи таквиот ангажман во целост го 



заменува традиционалното испитување. Тоа може особено да биде вистина во 
вториот циклус. Завршните испити може да бидат во форма на писмени или усни 
тестови, вклучително практични проблеми/прашања или тестови на експертиза во 
училница или во лабораторија во однос на практични проблеми. Таа компетенција 
може да се оцени преку есеи, под услов задачата да е јасно поставена и добро 
структурирана. Троделен модел на задача може да вклучи барање да се наведе 
теоретската основа на прашањето, барање да се наведат релевантни прашања 
поврзани со спроведувањето во практика, и илустрација за начините на кои тоа се 
прави или би се правело во работниот контекст на кандидатот. Едноставна изјава на 
темата, со лаконска инструкција “продискутирајте“ не би можела да долови до кој 
степен е развиена оваа компетенција. Со тоа не би се испитало знаењето на 
содржината многу ефикасно, затоа што темата би била преголема, а може дури да се 
јави опасност од плагијати или барем преголемо потпирање на изворните материјали.  
 
Општо земено, студентите разбираат дали или до кој степен ја стекнале оваа 
компетенција од повратните информации од наставниците, или во однос на 

ваа општа компетенција е компетенцијата која е очигледно поврзана со областите 
то е јасно означена како 

и познавања од најголемиот број предметни области се стекнуваат 
реку предавања, читање, дискусии, пребарувања по библиотеки и Интернет, и 

напредокот постигнат во текот на курсот или од завршните производи и испити.  
 
Основни општи познавања од областа на студирање  
О
кои опфаќаат еден предмет. Всушност, со оглед на тоа ш
основни општи познавања “од областа на студирање“, се чини јасно дека таа никогаш 
и не била планирана да биде генеричка компетенција, туку основно ниво на знаење 
поврзано со конкретен предмет. Оттука, на апстрактно ниво може да се очекува дека 
начините на кои се формира оваа компетенција би биле различни за секоја област, 
тесно поврзани со спецификите на предметот. Во практиката, тоа не е сосема така. Се 
смета дека основните општи познавања имаат три аспекти: првиот, основните факти, 
а вториот основниот став кој се смета специфичен за предметната област. Третиот 
аспект се состои од поврзано или задолжително општо познавање, кое не е стриктно 
поврзано со предметот: на пр., знаењето математика или странски јазик за физичари 
и историја и политика за студентите по педагогија. Во извештаите е посветен мал 
простор во однос на размислувањето дали основните општи познавања од предметот 
во првиот циклус може во одредени случаи и до одреден степен да се стекне во 
училиште или пред искуствата во високото образование, па така да бидат оценети при 
запишувањето на универзитет и интегрирано или комплетирано во текот на високото 
образование на селективен начин. Вообичаено е, во однос на студиите од првиот 
циклус, универзитетите да се запознаени со училишните наставни програми и имаат 
солидна претстава за тоа што е опфатено, особено во предуниверзитетскиот период. 
Меѓутоа, во случајот на студиите по физика, групата задолжена за тој предмет наведе 
дека математичките знаења и капацитети стекнати во средното образование се 
евалуираат при влезот во високото образование. Друг исклучок се студиите по 
педагогија, каде возрасните студенти кои сакаат да се запишат на програма за 
наставници може да презентираат портфолио од докази со кое ќе покажат дека 
нивните квалификации (и формални и неформални) се соодветни за да се запишат. 
Овој пристап, познат како ’акредитирано претходно искуствено учење’ се користи 
ширум Европа.  
 
Основните општ
п
оценување преку писмени и усни испити. Се смета дека дискусиите за трудови, 
резултатите од испити или дискусиите во текот на усниот испит им помагаат на 
студентите да сфатат дали нивните основни општи познавања од предметот се 
соодветни. Се чини дека не се прават големи напори да се размислува за овој аспект 
на учењето; тоа се прифаќа од сите засегнати како неопходно, главно прашање на 
фактичко и концептуално знаење. Природно, паневропскиот контекст на ”Tuning” 
проектот покажува дека во одредени предметни области, содржината на тие основни 



општи познавања доста варира од земја до земја, иако во други се чини дека постои 
релативно малку разлика. Сепак, кај повеќето предметни области постои општ 
договор во врска со основните познавања од областа во првиот циклус на студии.  
 
Покомплицирано е да се развие или да се негува другата компонента на основното 
пшто знаење, основната мисла на дисциплината, нејзините вредности и нејзината 

мации (способност да се извлечат и да се 
нализираат информации од различни извори) 

ва меѓу примарни и секундарни 

) е а

остојат специфични активности на настава и учење, 
осветени на учење на библиотекарски вештини. Некои од тие активности може да се 

т д г  
 

орисни за 
азвојот на оваа компетенција се оние во кои се развива експерименталната или 

о
методолошка или дури и етичка основа. Меѓутоа, овде ГПО споменаа неколку 
стратегии. За одредени аспекти (ригорозноста на анализите, етичките вредности и 
интелектуалните стандарди) се дискутира на предавањата и веројатно се критериуми 
за успех во зададените задачи. Целта во овој случај е да им се каже на студентите кои 
се стандардите и вредностите на предметната област. Студентите, исто така, ја 
совладуваат основната рамка на размислување на предметната област и преку 
читање, при што константно наидуваат на модели за начинот на кој размислува 
предметната заедница; така, тие постепено ќе увидат како да размислуваат и кои се 
ставовите на главните теоретски правци. Во предметните области кои дискутираа за 
оваа компетенција, откриваме дека се смета дека основната мисла или ставот, 
интелектуалните и етичките вредности кои се сметаат за фундаментални за субјектот 
се поттикнати и од практични искуства, како што се лабораториски вежби по физика 
или анализа на историски документи по историја, подготовка на усни презентации, 
извештаи и постери во образование.  
 
Вештини на управување со инфор
а
Оваа компетенција релативно едногласно се разбира како знаење како да се најдат 
информации во литературата, како да се разлику
извори на литература, како да се користи библиотеката (на традиционален начин или 
електронски), како да се најдат информации на Интернет. Една предметна област, 
историјата, посветува многу конкретно внимание на разните видови извори на 
информации и техники за пристапување кон информации и нивна анализа 
(вклучително архивски документи, папируси, археолошки материјали, секундарни 
извори, усна историја итн. , но и на повообичаенит  видови информ ции наведени и 
од другите предметни области. Во оваа конкретна предметна област, разновидните 
активности, како предавања, работилници, посети на локации, групна и индивидуална 
работа вклучувајќи и завршни истражувања и дисертации, се сметаат за поврзани со 
оваа генеричка компетенција.  
 
Во сите предметни области п
п
организираат во соработка со персоналот во библиотеките и се во форма на посета 
на библиотеки или работилници во истите. Повикувањето информации од Интернет и 
нивно критичко вреднување може да се демонстрира во контекст на предавање со 
мултимедиска поддршка, по кое следи доделување на задачи на студентите и 
вреднување на резултатите. Вештините за изнаоѓање информации се сметаат за 
прогресивни: во еден извештај од групата се споменува дека, на почетокот на нивното 
високо образование, студентите се охрабруваат да користат дополнителна 
литература за да ги дополнат информациите кои ги добиваат за време на 
предавањата. Додека да ги заврша  сту иите, студентите и развиле вештините на 
наоѓање информации од библиотека и други извори на истражувачко ниво.  
 
Во сите предметни области, централните активности кои се сметаат за к
р
истражувачка компонента на предметот, со цел да се види дали студентот е способен 
ефективно да ја користи библиотеката или кои и да се други, соодветни извори на 
информации за да ја дополнат сопствената работа. На пример, во хемијата, кога 
студентот работи во лабораторија, тој/таа може да има пристап до литературата (на 
различни нивоа, согласно нивото на студирање), со цел да ги протолкува резултатите 



од лабораторија или да го насочат во дизајнот на лабораториските анализи. Кај 
предметот историја, од студентот се бара да чита и да анализира документи од 
различен вид и да ги контекстуализира со помош на разновидна литература и 
објавени извори. Таквите вежби се, помалку или повеќе, исцрпни и, помалку или 
повеќе оригинални, во зависност од нивото на студии. Кај геологијата, студентите 
треба да организираат писмени или усни презентации на собраниот материјал и да 
покажат дека го протолкувале правилно, користејќи релевантна литература.  
 
Повратните информации за напорите на студентите се сметаат за особено важни за 
ваа компетенција и се во форма на писмени или усни коментари за нивната работа. 

ваа компетенција се смета за централна за три предметни области – образование, 
д кои сите на еден или друг начин предвидуваат 

,

 средства за развој на тие вештини се групната 
абота, презентациите, конкретните предавања, курсевите на обука и насочување. 

ето и медицината, кластерот на компетенции кои влегуваат во 
нтерперсонални вештини е во центарот на размислата. Всушност, на еден многу 

а у њ , к

т с

ање за различните аспекти на оваа 
мпетенција. Интерперсоналните вештини се дефинираат како такви кои вклучуваат 

н ц

о
Врз основа на извештатите на групите, се чини дека предметните области имаат јасна 
перцепција за значењето на оваа компетенција и за тоа дека таа се развива и оценува 
во сите студии, до различни степени на сложеност и карактеристики кои ги 
определува самата предметна област.  
 
Интерперсонални вештини 
О
медицина и бизнис студии, о
специфични активности со кои се развива она што се смета за важна компетенција за 
предметната област и за важна генеричка компетенција. За другите предметни 
области, оваа компетенција се смета за корисна или неопходна за опстанок, 
општествено учество и вработување, но не и поврзана со предметот, а според некои 
извештаи  дури и не толку важна.  
 
Кај бизнис студиите, споменатите
р
Специфичен вид на активност е компјутерската бизнис игра, во која групи студенти се 
должни да симулираат реални бизнис сценарија, работејќи во групи и справувајќи се 
со прашања како што се динамика на групата, управување со времето, донесување 
одлуки и слично. Сепак, се наведува дека, освен самата изведба при таквите 
активности, постои малку знаење во поглед на тоа како да се вреднуваат и да се 
оценат интерперсоналните вештини, како и дека треба уште да се работи на оваа 
компетенција.  
 
Кај образовани
и
значаен начин, за голем број дипломирани студенти на педагогија и медицина, 
нивната работа е целосно интерперсонална активност. Кај медицината, 
комуникациските аспекти се клучните вештини, коик вклучуваат презентирање, 
опсервир ње, сл ша е, поставување прашања  невербална омуникација, 
способност да се води конверзација со различни групи на соговорници, водејќи 
состаноци и учествувајќи во нив. Тие веш ини често е контекстуализираат преку 
писмени вежби, вклучувајќи на пример подготовка на писмени материјали за 
промоција на здравството за различна публика. 
  
Кај образованието, исто така постои согледув
ко
не само способност да се работи во група, туку и презентирање на сопствените 
ставови на ефективен начин и, по можност, развивање лидерски вештини. Овде 
нагласокот е на дијалошката природа на интерперсоналните вештини и на процесот 
на настава и на учење. Аспектите кои се споменуваат се, што е доста значајно, 
’слушањето’ (кое не се споменува од другите предметни групи), вербална и 
невербална комуникација, способност да се водат групи за дискусија или да се работи 
во нив, справување а ивилизиран начин со луѓе од сите профили, водење 
интервјуа, создавање интерактивна средина погодна за учење. ГПО забележаа дека 
студентите неизбежно треба да поседуваат многу интерперсонални вештини уште 



кога ќе започнат со високото образование; сепак, групите за медицина и образование 
подвлекуваат дека искуството во високото образование мора во голема мера да ги 
зајакне тие компетенции и, всушност, да им даде целосно нов квалитет. Тое не 
изненадува, со оглед на важноста на интерперсоналните вештини за овие области.  
 
Начините на кои може да се стекнат тие компетенции започнуваат со тоа што на 
тудентите им се истакнува фактот дека има многу работи кои треба да ги научат на 

 

 ефективно во контекст на споменатите 
ктивности. Некои наставници кои биле консултирани од страна на групата за 

 
т  о  

а биле успешни во стекнувањето на 
оодветни интерперсонални вештини кога во групи се чувствуваат полни со 

  

а достапните извештаи, се чини дека интерперсоналните вештини може 
а не се земени предвид во доволна мера од страна на високообразовниот персонал, 

с
ова поле, т.е. со поттикнување самокритична евалуација на нивното постојно знаење 
и однесување. Друг важен аспект е студентите да откријат дали она што тие веруваат 
дека го кажале е разбрано на тој начин од другите. Целта на овие активности е да се 
развие студентската свесност и самодоверба во сопствените интерперсонални 
познавања. Исто така, постои и аспект на развојот на интерперсонални вештини кој е 
повеќе ’заснован на знаење’, а тоа се читањето и истражувањето како активности на 
учење. Сите стекнати компетенции се ставаат во игра во практиката кога студентите 
практично ќе стапат на работното место во симулирана средина во текот на 
образованието. Во тој случај, студентите ги набљудуваат моделите кои ја играат 
улогата и го анализираат тоа што го гледаат и го слушаат; исто така, тие водат личен 
дневник на нивните искуства и опсервации.  
 
Резултатите може да се оценат релативно
а
образование биле скептични во поглед на тоа дали тие вештини може навистина да 
се предаваат и да се научат формално или точно да се оценат. Меѓутоа, 
мнозинстовото наставници во педагошките програми користат процедури на 
оценување кои почиваат на компетенции, за да ги оценат практичните елементи на 
работата во училница, на нивнио  предмет. Тие вклучуваат формалн  оценување на 
компетенцијата на студентите во поглед на интерперсоналните области, како што се 
поставување прашања, раководење со часот, однос наставник-ученик, тимска работа 
со колегите, итн. На наведените стратегии со сигурност може да им се припише 
заслуга за создавање средина во која интерперсоналните вештини може експлицитно 
да се осмислат и да се насочува нивниот развој.  
 
Се наведува дека студентите се свесни за тоа дек
с
самодоверба и во нивното практикување настава на вежбите. Тоа чувство на 
самодоверба може да има варирачка вредност во различни земји како индикација на 
успешно постигнување. Перцепцијата и повратните информации од другите, особено 
од учениците, се чини дека е позначајна. Значењето и рангот на комуникациските 
вештини за медицинарите е јасно истакнато во програмите и во процедурите за 
оценување.  
 
Врз основа н
д
со исклучок на оние, во чија предметна област за тие компетенции се смета дека се 
фундаментални. Тоа не изненадува, со оглед на тоа што интерперсоналните вештини 
се веројатно токму оној вид компетенции кои традиционалното универзитетско 
образование ги игнорираше, а кои се сепак од голема важност во образовниот процес. 
Се претпоставуваше дека студентите ќе ги стекнат соодветните интерперсонални 
вештини како што созреваат. Тоа можеби е случај во целосно монокултурен контекст, 
но колку такви има во Европа на 21-иот век, или воопшто некаде во 21-иот век? Овде 
не сугерираме дека сите предметни области треба да ги имитираат групите за 
образование, медицина и бизнис студии во однос на нагласокот што и се дава на оваа 
група вештини и компетенции, ниту дека треба да се користат истите стратегии на 
настава и учење. Меѓутоа, студентите од сите предметни области би имале корист 
доколку програмите посветат поексплицитно, поаналитичко и попрактично внимание 
на оваа група компетенции, затоа што нема сомнение дека, какво и вработување да 



најде дипломецот, тие вештини ќе му бидат од корист. Оттука, една корисна насока за 
напорите да се едуцираат едукаторите би можело да биде развојот на свеста за оваа 
група вештини, и во нашето својство на наставници и како ученици.  
 
 
Способност да се работи самостојно  
пособноста да се работи самостојно се наградува во сите предметни области. 

мирањето), способноста да се организира 

 
тавовите и практиките во поглед на автономијата на студентите. Во некои земји, 

 

ини 
ако дел од формалните студиски програми во најголем број предметни дисциплини, 

ветно вешти во поглед на компјутерскат инфор-

во различни предметни дисциплини, оваа компетенција може 
а се смета за една или повеќе:  

и  зајакн
• ија цел е да го зајакне доживотното учење  

 
Во та програма варира 
начително во секоја предметна дисциплина. На едната крајност, може да се 

С
Природно, во реалниот живот (т.е. по дипло
расположливото време, да се одберат приоритетите, да се запазуваат дадените 
рокови и да се испорача договореното се од суштинско значење за личниот и 
професионалниот живот и граѓанството воопшто. Во моментот, главни методи за 
развој на оваа компетенција кај студентите се, во почетните фази на високото 
образование: барањето студентите да користат други методи освен предавањата (на 
пр., работа во библиотека и на терен) за да научат да работат самостојно; а во 
завршните фази на студиите, давањето голема автономија на студентите. Дадени се 
одредени препораки, како на пример да не се преоптоваруваат студентите со 
премногу мали рокови или постојано да се потсетуваат на роковите, со што ќе им се 
дозволи да научат да го организираат своето време. Завршниот труд или дипломската 
работа се смета за особено корисно средство за проверка дали студентите научиле 
да го користат своето време и да организираат сложени задачи на ефективен начин.  
 
Искуството покажува дека националните традиции се многу различни според
с
особено каде што студентите се позрели кога започнуваат со студиите, тие се сметаат 
за возрасни од самиот почеток, посетувањето предавања не е задолжително и 
роковите се доста флексибилни, дури дотаму што на студентите им се дава можност 
да се фокусираат исклучиво на завршниот испит од одреден предмет, одредена 
година или дури и на целите студии. Другата крајност почива на тесно структурирана 
организација на предметите, во која на студентите им се задаваат конкретни задачи 
чие исполнување се проверува во текот на семестарот (пишување трудови или 
читање и студирање одреден материјал за кој студентот се испрашува), според строг 
временски распоред, често координиран со другите распореди на катедрата или 
факултетот, за да се избегне преклопување. Во тој случај, основната стратегија е да 
се инсистира студентот да ја има завршено задачата на време, во конктекст кој 
можеби е остаток од организацијата на училиштата, но можеби без слободата која се 
дозволува во училиштата. Интересно е, всушност, што за некои студенти, способноста 
да се работи самостојно може да се развие со помош на стратегијата ’пливај или 
потони’, додека за други таа може да се стекне само со строго спроведување на 
плановите и инсистирање на почитување на рамката на организацијата на задачите, 
за која одлучува наставникот.  
 
Основни компјутерски вешт
К
од студентите се бара да бидат соод
матичката технологија.  

 
Во студиските програми 
д

• Компетенции дизајнирани да ги поддржуваат тековните студии на 
дисциплината 

• Компетенции ч ја цел е да ја ат можноста за вработување 
Компетенција ч

секоја од тие содржини, нагласокот и тежината во наставна
з



претпостави дека студентите ја имаат потребната компетенција при упис на 
програмата или дека неформално ќе ги стекнат потребните компетенции како што 
напредуваат низ нивните студии. Тоа може да биде случај кога на компјутерските 
вештини се гледа само како на релативно елеменарна вештина, и во поглед на 
поддршка на студиите и на зајакнување на идната вработливост.  
 
Не сите ГПО се фокусираа на оваа компетенција во консултациите, дури и во оние 
лучаи каде предметните компјутерските апликации имаат широка примена, како на 

 и да ги користат новите 
орми на електронско учење преку методи како употреба на комуникациски мрежи и 

треба и при пишувањето трудови како тези и дисертации во 
оодветен формат, исполнувајќи ги сите академски стандарди во поглед на фусноти, 

 да го применат своето знаење 
о компјутерските лаборатории, за да ги развијат своите компјутерски компетенции. 

 

се смета за значаен начин на развивање 
мпјутерски вештини во поширок смисла. Обично, таквите предавања започнуваат со 

с
пример во математиката. Оние ГПО кои сепак ја опфатија и оваа компетенција 
нагласија дека важно е студентот да се чувствува сигурен да му пристапи на 
компјутерот и да го користи за секој вид активност која се бара од предметот. 
Деталните одговори наведоа дека потребата студентот да може да креира и да 
складира информации на кој и да е медиум, електронска пошта, да пребарува на 
Интернет, особено да има искуство со снимање податоци од експериментални 
апарати на компјутер и да ги обработува резултантните податоци, како и да користи 
конкретен софтвер (хемија). Обработка во Ворд или со специјален софтвер за 
презентација со зборови или графици (мапирање) или да се пресметува, вреднува и 
повикуваат информации секаде каде што е можно (физика).  
 
Од студентите, исто така, сè почесто се бара да се запознаат
ф
нови образовни технологии. Современите системи на управување со електронското 
учење обично користат специјални методи, како виртуелни средини на учење (на пр., 
WebCT, Blackboard – термините се дадени во оригинал, затоа што се така прифатени 
и не постојат еквиваленти на македонски, заб.прев.), вести, директни линкови на веб 
страните (образование).  
 
Оваа компетенцијата е по
с
литература и преглед на изворите (историја).  
 
Студентите добиваат и формална настава и можност
в
Некои ГПО известија за обезбедување часови на бесплатен пристап до компјутери, 
пред да се помине на инструкции конкретно ориентирани кон предметот. Други вршат 
проверка на вештините на студентите на самиот почеток на курсот, а за 
понатамошниот развој на информатичките и комуникациските вештини одлучува 
самиот студент, со помош на наставникот (образование). Понекогаш, формалните 
лекции се ставаат на распоред многу подоцна во програмата (втора или трета 
година), кога се воведува конкретен софтвер. Меѓутоа, во повеќето случаи, 
институциите организираат основни курсеви на почетокот на програмите, понекогаш 
во форма на интензивни, куси програми.  
 
Евалуацијата на веб страни, исто така, 
ко
задача на која работи целиот клас со помош на онлајн страна и се генерираат 
критериумите на студентите за евалуација, за кои се дискутира и се карактеризираат. 
Некои предавачи потоа ги насочуваат студентите кон пронаоѓање други веб страни за 
евалуација како дел од вежбата за пребарување страни, а други предавачи самите ги 
поставуваат критериумите. Тие критериуми за евалуација се тестираат со тоа што се 
упатува на идентификуваните веб страни.  
 



Според групата за образование13, формите на настава и учење за развивање на 
компјутерски компетенции на студентите вклучуваат:  
 

• Програми за самостојно учење на кои студентите сами пристапуваат 
• Доброволно посетување предавања поврзани со разни вештини, графици, 

евалуација на веб страни, итн., како што е наведено погоре 
• Претставување добра практика, на пример преку давање веб страни на 

студентите за тие да ги следат, со давање примери на добри презентации, итн.  
• Задачи за студентите да изработат разни соодветни формати, често со 

воспоставени линкови до ресурси расположливи онлајн 
• Барање од студентите да најдат литература во различни библиотеки преку 

компјутер 
• Пренесување информации за организирање програма само во електронски 

формат, на пример преку интранет  
• Применување на критериумите за квалитет на веб страните. 

 
Оценувањето на развојот на компјутерски вештини почива на задолжување на 
студентите да демонстрираат докази за компетентноста, како на пример со тоа што од 
нив ќе се побара да  напишат презентација за интерактивни часови со помош на 
различни софтверски апликации (бизнис студии). Кај образованието, сите активности 
за ран развој на информатичките и комуникациските вештини се фокусираат на развој 
на вештините, наместо на знаењето или свесноста. Тие ги вклучуваат следните 
обврски на студентите: 
 

• Да изработат задача во која информацијата што недостига е расположлива во 
некоја база на податоци креирана од наставникот, или да развијат соодветна 
база на податоци за одредени информации  

• Да видат презентација на ’вештина’ и потоа самите да ја применат 
• Да користат пребарувачи за да ја најдат и презентираат бараната информација 
• Да презентираат трудови и да бидат оценети за компетенциите поврзани со 

работа на компјутер.  
 
Онаму каде што се оценуваат вештини, студентите се информираат за нивните 
постигнувања преку оцени и усни повратни информации. Се упатува на сите задачи 
кои студентите биле должни да ги изработат, покривајќи ги демонстрациите на 
часовите во компјутерската лабораторија, доделените задачи кои вклучуват работа со 
компјутер, практични лабораториски извештаи за експериментите, па дури и завршен 
годишен проект (на пр., дипломска работа). Во образованието, се врши споредбата на 
стекнатите компетенции на крајот од студиската програма со резултатите од 
анализата на самоевалуацијата, во случај студентите да морале да го сторат тоа на 
почетокот на нивната универзитетска програма.  
 
При описот на овие компетенции, ГПО ги користи зборовите: сигурност во пристапот, 
да креира, да складира, да запознава, да пребарува, да црта, да користи, да спарува, 
да влегува, да продуцира, да зачувува, да изменува, да пресече и залепи, да 
форматира, да поврзе, да води, да помага, да илустрира, да оцени, да изведе, да 
комуницира, да пребарува, да взаимодејствува и сл. 
 
Една група кај која употребата на компјутери може да биде проблематична се зрелите 
студенти кои за прв пат се запишуваат на факултет. Денес компјутерските вештини се 
предаваат во училиштата, а и софтверот и хардверот се смениле толку во последните 
                                                 
13 На веб страната http://www.ltss.bristol.ac.uk/anorak/ е даден прашалник за ревизија на 
персоналот, а вакви слични прашалници се на располагање и на студентите, и тоа и во 
електронска форма и на хартија.  
 

http://www.ltss.bristol.ac.uk/anorak/


10 години, што не може да се препознаат. Меѓутоа, зрелите студенти може да не се 
компјутерски писмени и да не се чувствуваат доволно сигурни за да побараат помош.  
 
 
Истражувачки способности 
Сите ГПО се согласија околу важноста на истражувачките способности, особено (но 
не и единствено) за вториот циклус. Сепак, одредени разлики се јавија во значењето 
што и се припишува на оваа способност во различните дисциплини. Додека 
образованието и историјата го нагласуваат знаењето на различните истражувачки 
методи, физиката се фокусира на знаење на техниките кои се користат во одредено 
истражувачко поле, а хемијата, исто така, на дизајнирање конкретни проекти и 
вреднување на резултатите од истите.  
 
Не беше наведена јасна разлика меѓу учењето како да се вршат истражувања со 
помош на наставник и учење како да се вршат истражувања преку активности 
поврзани со лични истражувачки проекти; сепак, при анализа на добиените описи на 
програмите, беше сосема јасно дека, барем во медицината и образованието, 
конкретни предметни единици се бават со развојот на истражувачките познавања и 
вештини, особено во вториот циклус. Освен интегрираната настава заснована на 
докази, и ова е нешто што специјалистите по образование и медицина го истакнуваат. 
Со оглед на тоа што истражувачките компетенции се развиени следејќи ги тие два 
паралелни патишта (освен континуираната изложеност на истражување преку читање 
извештаи од истражувања како дел од програмските барања), понекогаш е тешко да 
се повлече јасна линија меѓу улогата на наставникот и активностите на ученикот: 
придонесот на предавачот главно би се состоел  од презентирање на методолошките 
пристапи, создавајќи свесност за конктекстот на истражувањето, т.е. во социјалната, 
биографската и културната позадина на сите учесници во еден истражувачки проект, 
обезбедувајќи инпут и дефинирајќи активности за ученикот, кој ќе ги врши истите и 
редовно ќе му се обраќа на наставникот за совет, натамошен инпут и повратни 
информации за завршената работа. Предавачите ги конципираат курсевите/ семина-
рите за истражувачки методи или работилниците за практично читање / пишување; 
смислуваат вежби кога студентите прибираат квалитативни и квантитативни податоци 
и вежбаат начини на вршење анализа, обезбедуваат библиографски материјали и 
документи, и охрабруваат натамошни истражувања низ литературата и врски со 
материјалите кои се веќе изучени како дел од други елементи на програмата; 
продолжуваат да го насочуваат читањето и критичката анализа на постојните 
истражувања / документите; надгледуваат есеи, проекти, тези; развиваат истражу-
вачки проекти / тези. Студентите учествуваат во кусевите, семинарите, разработуваат 
тези, вршат преглед на постојната литература и вршат истражување на документи; 
прибираат и анализираат податоци; добиваат совети и упатства во текот на работата 
на тезите; ја презентираат и дискутираат работата која е во тек; одговараат и се 
вклучуваат во коментари и критики (и писмени и усни); ги презентираат резултатите на 
час и ја коментираат работата на колегите; пишуваат пропишан број страници; а, на 
докторско ниво во сите земји, ја бранат тезата во присуство на експерти, често од 
’реалниот’ свет, или во интернационален контекст.  
 
Со оглед на видовите активности кои ги вршат и редовната интеракција наставник / 
ученик, постои тесна врска меѓу оценувањето од страна на наставникот и свесноста 
на студентот за постигнатиот напредок. Постои согласност околу две главни точки: 
прво, оценувањето почива на; 1. постигнувањата во текот на истражувачкиот процес 
(и на квалитетот на финалниот производ) како што е оригиналноста, способноста да 
се приберат документирани докази во поддршка на аргументот, јасност на 
презентацијата; 2. се обезбедуваат редовни повратни информации и за процесот и за 
производот од академски ментори, а често и од врсници.  
 
 



ЗАКЛУЧОЦИ 
Споредбата на приодите кон учењето, наставата и оценувањето од гледна точка на 
предметните области во европски рамки е нов чекор напред кон обезбедувањето 
транспарентност во високото образование. Овој кус преглед сугерира дека, иако ком-
плексна, задачата е целосно изводлива, под услов да има добра волја и слух за тоа.  
 
Болоња го воведе концептот на трициклична структура за високото образование во 
Европа, предизвик за кој се дебатира на целиот континент. Неодамна е договорена 
една општа ’Рамка за квалификации во Европското високообразовно подрачје’14, од 
страна на министрите во Берген. Академските лидери на програмите се должни да 
развијат програми кои кореспондираат со новите ’приоди кон исходите’, кои користат 
нивоа, дескриптори на нивоата, дескриптори на квалификациитре, исходи од учењето, 
и можат поправично да го земат предвид целото оптоварување на студентите во 
смисла на кредитите. Резултатите на ”Tuning” проектот стојат на располагање на сите 
кои сакаат да усвојат таков приод кон дизајнирањето на програмата, наставата, 
учењето и оценувањето во високото образование.  

 

Овој документ е напишан со цел да се стимулира натамошна дискусија околу 
подвлечените прашања и наодите што произлегоа од оваа консултација со 
претставници на универзитетските катедри од 25 различни земји. Со оглед на тоа што 
програмите се поставуваат имајќи ги предвид одредени исходи формулирани од 
аспект на компетенции, активностите на настава и учење, тие ќе мора да се 
дизајнираат на таков начин што ќе се овозможи постигнување на тие исходи. А 
практиките на оценување мора да бидат соодветни за да се добие согледување дали 
посакуваните резултати се постигнати или не. Се надеваме дека оваа дискусија ќе 
послужи како појдовна точка за натамошна евалуација од страна на предметните 
групи, во и вон контекстот на ”Tuning” проектот.  

 
Подготвиле Арлен Гилпин и Роберт Вагенаар, со помош на Ен Катерин Исак, 
Марија Стичи Дамијани и Волкер Гемлих 
 

 

                                                 
14 Болоњска работна група за квалификациска рамка, Рамка за квалификации на 
Европското високообразовно подрачје (Копенхаген, 2005) 
 



6. ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ПРОГРАМСКО НИВО: ПРИОДОТ НА 
ПРОЕКТОТ ТЈУНИНГ 
 
 
ВОВЕД 
”Tuning” проектот е свесен за сè поголемиот интерес за квалитет во високото 
образование ширум Европа. Постои пораст во бројот на квалитетни единици на 
институционално ниво, кои внимаваат на внатрешниот квалитет, како и пораст на 
новосоздадените агенции за квалитет, кои го вреднуваат квалитетот од перспектива 
на надворешни агенти. Освен тоа, постои цврсто верување кај релевантните учесници 
дека квалитетот е суштината на создавањето на Европското високообразовно 
подрачје. Ова е одразено во документот за политика на ENQA под наслов Стандарди 
и насоки за обезбедување квалитет во Европското високообразовно подрачје, 
потпишан од страна на EUA, EURASHE и ESIB и одобрен на самитот во Берген на 
европските министри на образование.  
 
Терминот ’квалитет’ во високото образование е често нејасен. Обично се користи како 
вид кратенка, за да се претстават различните сфаќања на суштинските компоненти на 
квалитетот и за тоа кои може да бидат најдобрите методи на создавање или 
гарантирање на нивното постоење. ”Tuning” проектот има на ум дека општа цел на 
целиот сектор на високо образование е негово зајакнување и гарантирање на 
најдоброто и најсоодветното можно високо образование за студентот. Различните 
стратегии и разните учесници, кои работат на различни нивоа на процесот, секако 
мора да се вклучат во процесот на гарантирање дека е постигнат квалитет во овој, 
општ смисла. Меѓутоа, членовите на ”Tuning” проектот веруваат дека финалните 
анализи покажуваат дека одговорноста за постигнување, одржување и зголемување 
на квалитетот во високото образование лежи кај универзитетите и нивниот персонал, 
со придонеси од студентите и другите засегнати страни. И другите учесници и нивоа 
имаат важни улоги во стимулирање и проверките на постигнувањата, но доколку 
академскиот персонал и студентите не се длабоко, искрено и интелигентно вклучени 
во развојот и зајакнувањето на квалитетот, надворешните агенти ќе регистрираат 
постоење на проблеми, но нема да можат самите да создадат и да спроведуваат 
квалитетни програми.  
 
Конкретната задача на проектот е да создаде заедничко разбирање и соодветни 
инструменти за универзитетите да го постигнат, оддржуваат и подобруваат 
квалитетот во програмите на високото образование во поширок европски контекст. Во 
оваа глава, ќе се задржиме на она што ние го гледаме како најважна стратегија кон 
изградба на заемна доверба и разбирање, како и обезбедување признавање на 
квалификациите и периодите на студирање, односно постигнување квалитет на ниво 
на студиски програми.  
 
Во болоњски контекст, секоја програма треба да биде од значење за општеството, да 
води кон вработување, да подготвува зрели граѓани, да биде признаена на 
универзитетско ниво и доволно транспарентна и споредлива, за да ги потпомогне 
мобилноста и признавањето. Освен тоа, таа треба да биде разбрана, ценета и 
сметана за доволно атрактивна за да привлече значаен број добри студенти, или во 
национален и/или во интернационален контекст. Соодветноста на приодот за 
постигнување на целите, доследноста и кохерентноста на составните елементи на 
програмата се дополнителни докази за квалитет.  
 
”Tuning” проектот обезбеди темел за зајакнување на квалитетот, по пат на развој на 
соодветни алатки за транспарентност и дијалог со засегнатите страни. Создавањето 
средина во која повеќе од 135 признаени европски експерти од девет различни 
предметни области можеа да заеднички да работат конструктивно, им овозможи на 
експертите да дојдат до точки на разбирање и конвергенција; тие беа во состојба 



заедно да размислуваат за значењето на квалитетот и да дадат одговор на неговото 
растечко значење во секторот на високо образование, нудејќи насоки, особено во 
поглед на дизајнот, спроведувањето и изведбата на наставната програма.  
 
Меѓу разните критериуми кои се користат при оценувањето на квалитетот, ги наоѓаме 
термините “погодност за целта“ и “погодност на целта“. Првиот, кој често се користи 
во активностите за обезбедување квалитет, значи утврдување дали академските 
стратегии се соодветни за постигнување на декларираните цели на програмата. 
Вториот значи утврдување дали целите на програмата се соодветни или не. Според 
”Tuning” проектот, за да се дојде до вистински квалитет, ’погодноста за целта’ има 
значење само кога погодноста на самата цел е целосно востановена и 
демонстрирана. Како последица, проектот верува дека квалитетот на дизајнот и 
спроведувањето на програмата значи да се гарантираат и ’погодноста за целта’ (т.е. 
соодветноста за постигнување на декларираните цели на секоја програма) и 
’погодноста на целта’ (т.е. соодветноста на целите на секоја програма: тие треба да ги 
исполнуваат очекувањата на студентите, академскиот персонал, работодавците и 
поширокиот круг засегнати страни предвидени со болоњскиот процес). За да се 
гарантира ’погодноста на целта’, потребна е силна врска со истражувачките и 
академските стандарди, како и земање предвид на вработувањето, која е само 
индиректно содржана во дефиницијата “погодност за целта’. 
 
Проектот смета дека негова особена улога е поттикнување на зајакнувањето на 
квалитетот на програмско ниво и обезбедување алатки за тоа да се постигне. Како 
работна дефиниција за проектот, зајакнување на квалитетот значи постојан напор 
да се подобри квалитетот на дизајнот, спроведувањето и изведбата на 
програмата. Пристапот на ”Tuning” проектот почива на низа конзистентни 
карактеристики:  

• Идентификувана и договорена потреба;  
• Добро опишан профил;  
• Соодветни исходи од учење формулирани од аспект на компетенции; 
• Правилна алокација на ЕКТС кредити на програмските единици;  
• Соодветни пристапи кон наставата, учењето и оценувањето.  

 
Сето ова што е дефинирано, зависи од воспоставувањето континуиран процес кој 
почива на вградени механизми за подобрување на квалитетот и свесност за неговото 
значење, односно ’култура на квалитет’.  
  
МЕТОДОЛОГИЈА НА ПРОЕКТОТ 
”Tuning” проектот го насочи вниманието на важноста на компетенциите како основа за 
дизајнирањето, спроведувањето и изведбата на студиските програми. Концептот на 
компетенции имплицира користење исходи од учење, како и кредити, по можност 
ЕКТС кредити, како водечки начела. Проектот прави разлика меѓу компетенции 
поврзани со предметите и генерички компетенции. Според методологијата на 
проектот, исходите од учењето треба да се изразат преку компетенции. Исходите од 
учење се изјави за тоа што се очекува од ученикот да знае, да разбира и да може да 
демонстрира по завршување на учењето. Тие може да се однесуваат на еден предмет 
или модул или на цел период на студирање, како на пример на првиот или вториот 
циклус на образованието. Исходите од учењето ги специфицираат условите за 
доделување кредити. Нив ги формулира академскиот персонал. Компетенциите 
претставуваат динамичка комбинација од знаење, разбирање, вештини и 
способности. Негувањето компетенции е целта на образовните програми. 
Компетенциите се формираат низ разните предметни единици и се оценуваат во 
различни фази. Нив ги стекнува студентот. Студентот може да ги развие 
компетенциите до повисок (или понизок) степен одошто се очекува од предвидените 
исходи од учењето. Нивото до кое компетенциите ќе се развијат се изразува со оцена.  



 
Студиските програми кои се воспоставени согласно методологијата на проектот се 
ориентирани кон резултатите и, по можност, модуларизирани. Модуларниот систем ја 
има таа предност што е транспарентен. Со него се промовира и олеснува 
изнаоѓањето точна рамнотежа меѓу исходите од учењето и поврзаното оптоварување 
на студентот, изразено во ЕКТС кредити.  
 
За проектот, дизајнот на програмата е одлучувачки елемент за нејзиниот квалитет и 
нејзината релевантност за општеството. Лошо дизајнираните програми не само што ќе 
имаат негативен ефект врз исходот во поглед на бројот на успешни студенти и 
просечното време на завршување на програмата, туку и врз нивото на граѓанство и 
вработливоста на дипломираните студенти.  
 
Како дел од првата фаза на проектот, беше развиен пристап чекор по чекор за 
дизајнирање на една студиска програма. Со тој модел се идентификуваат следните 
клучни елементи:  
 

 Потребните ресурси мора да бидат на располагање;  
 Мора да има демонстрирана потреба и истата да се востанови преку процес на 

консултации со релевантните општествени чинители;  
 Профилот на програмата мора да биде добро опишан;  
 Треба да се утврди низа исходи од учењето и истите да се изразат како 

генерички и компетенции поврзани со предметите;  
 Мора да се утврдат и да се опишат академските содржини (знаењето, 

разбирањето, вештините) и структурата (модули и кредити);  
 Мора да се идентификуваат соодветни стратегии на настава, учење и 

обезбедување квалитет;  
 Мора да се воспостават соодветни системи за вреднување, обезбедување и 

подобрување на квалитетот, кои особено се фокусираат на конзистентноста и 
спроведувањето на наставната програма како целина.  

 
Треба да се запомни дека секоја програма е единица со свој сопствен идентитет, 
дефинирани општи и конкретни цели. Според тоа, треба да се изградат индикатори на 
квалитетот како нормален и значаен елемент, не во смисла дека тие треба да бидат 
стандардизирани норми, туку дека треба да бидат критериуми кои одговараат на 
уникатноста и кохерентноста на конкретниот план:  
 
Во рамките на овој документ, се чини дека е корисно да се продискутира за 
елементите наведени погоре во повеќе детали:  
 
Предуслов за спроведување на програмата е расположливоста на ресурсите. 
Квалитетот на тие ресурси директно влијае врз квалитетот на програмата. Ресурсите 
вклучуваат расположливост и квалитет на академскиот персонал, придружниот 
персонал и, во случај на учење на работното место, надзорници. Важни се и условите 
во средината и ресурсите кои се на располагање за настава и истражување. И за 
двете нешта е потребно следење и подобрување. За академскиот персонал, на 
пример, тоа значи дека се создадени и подобрени можностите за запознавање на 
персоналот со новите приоди кон учењето и наставата.  
 
За да се демонстрира потребата од една студиска програма, потребни се широки 
консултации. Тој процес на консултации не треба да ја вклучи само академската 
заедница, туку и професионалците и професионалните тела, работодавците и другите 
општествени чинители. За да дојде до корисни информации, проектот изготви низа 
прашалници, кои се фокусираа на генеричките и на компетенциите поврзани со 
предметите. Резултатите од тие прашалници претставуваат влезни информации за 
дефинирање на меѓународните референтни точки за одредена предметна област. 



Другите влезни информации доаѓаат од (глобалната) академска заедница од 
дадената област. Таа заедница има одлучувачка улога во дефинирање на 
академските референтни точки за тоа поле. Меѓутоа, на крајот самиот академски 
персонал е тој што е одговорен за програмата, земајќи ги предвид идентификуваните 
референтни точки и ориентацијата и компетенциите на расположливиот кадар, кој 
практично ја дизајнира програмата. Иако е потребна разновидност на компетенции и 
ориентација за да се добие квалитет на институтите, факултетите и универзитетите, 
мора да постојат и координативни структури кои гарантираат кохерентност и 
овозможуваат промени. Во овој поглед, клучни се т.н. агенти на промени, на пр., 
директорите на студиските програми, раководителите на отсеците, извршните одбори 
и совети итн., кои се одговорни за дизајнот, одобрувањето, изведбата и управувањето 
со програмите. Промените се тешки за спроведување кога за нив нема широка 
поддршка. Според тоа, треба да се консултира широк спектар академски кадар, како и 
студентите, за наставната програма и образовниот пристап да биде разбран и 
прифатен и од професорите и од студентите.  
 
За секоја студиска програма треба да постои профил на дипломата или 
квалификацијата, со која јасно се дефинираат целите во форма на планирани исходи 
од учењето (изјави за тоа што треба да знаат, да разбираат и да можат да прават 
дипломираните студенти), изразени преку генеричките и компетенциите поврзани со 
предметот, што треба да се стекнат. Дизајнот на наставната програма и оценувањето 
на студентите треба да бидат во согласност со таквиот профил на квалификацијата. 
 
Процесот на дизајнирање на наставната програма треба да ги земе предвид 
академските содржини и нивото кое треба да се постигне, но треба да го има 
предвид и тоа дека една од главните цели на високото образование е да се 
промовираат автономно учење и автономни ученици – што има последици врз 
методите на настава и на учење и врз вкупното оптоварување на студентите во 
смисла на ЕКТС кредити. Наставната програма не треба да ги преоптоварува 
студентите со преобемни и непотребни содржини. Дизајнот на наставната програма 
треба да ја има на ум вработливоста на студентите и развивањето на нивните 
граѓански димензии, како и нивната академска и интелектуална обука.  
 
Треба да постои механизам за евалуација, за да се следи и корегира 
функционирањето на секоја студиска програма. Процесот на следење треба да 
вклучува систематско прибирање и анализа на статистичките информации за 
клучните индикатори, како што се стапките на успех на испитите, напредокот на 
студентите во смисла на вработување или повисоки степени на образование, бројот 
на запишаните студенти, одговорите на прашалниците за евалуација, повратните 
информации од партнерските институции, итн. Резултатите треба да им се стават на 
знаење на сите во универзитетот. Треба да постојат начини за ефикасни повратни 
информации и информации за идни активности. Тие треба да ги вклучуваат 
студентите, дипломираните студенти и професорите и да функциконираат на исти или 
различни временски периоди. Особено треба да постои начин за добивање и 
реагирање на информациите добиени преку прашалниците за студентите и од 
претставниците на студентите. Целта на механизмите за повратни информации е да 
се корегираат недостатоците во изведбата и/или дизајнот на наставната програма. 
Информациите за идните активности имаат за цел да ги идентификуваат очекуваните 
настани кои треба да се земат предвид кога се подобруваат и/или развиваат 
програмите. Во случајот на програми кои вклучуваат учење преку пракса во работни 
организации, повратните информации треба да покажат дали компетенциите на 
студентите се соодветни на релните очекувања во пракса, а според тоа, и за нивното 
вработување.  
 



”Tuning” проектот ги визуелизираше горенаведените начела за организирање и 
подобрување програми преку динамичкиот циклус на развој на квалитет, кој е веќе 
претставен, во дискусијата за методологијата на проектот во Глава 1. 
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Овој модел почива на претпоставката дека програмите може и треба да бидат 
зајакнати, не само врз основа на повратните информации, туку и врз основа на 
информациите за идни настани, земајќи ги предвид настаните во општеството, 
како и засегнатото академско поле. Ова е илустрирано со спиралните кругови на 
напредување на дијаграмот.  
 
За да се потпомогнат институциите во процесот на дизајнирање, спроведување и 
изведба на програмите, проектот состави сеопфатен список на клучни прашања 
кои треба да се земат предвид при иницирањето или развивањето една студиска 
програма. Неговата употребливост е веќе потврдена во практиката, како што е 
покажано во примерите дадени во анекс на овој документ. Оваа алатка е вклучена 
во Анексот 1.  
 
Со оглед на тоа што општеството постојано се менува, а академските области се 
развиваат, образованието мора да биде динамичен процес. Проектот е убеден 
дека периодичните надворешни или внатрешни проверки заради обезбедување на 
квалитетот се недоволни за развој и оддржување на квалитетот. Наместо тоа, 
фокусот треба да биде на постојаното подобрување и ажурирање на програмата. 
Следствено, процесот(ите) на евалуација мора да се вршат на одреден начин. 
Поединечните наставни единици / модули не треба да се оценуваат и вреднуваат 
самите за себе, туку како дел од целата програма.  
 
Евалуацијата на наставната програма може да се разгледа под три главни 
наслова:  
 

 Образовниот процес,  
 Образовните исходи, и  
 Средствата и ресурсите потребни за изведба на програмата.  



 
Секој од тие главни наслови содржи одреден број елементи кои треба да се 
разгледаат:  
 
 
 Образовен процес:  

- Профил на програмата (цели на образовната програма) 
- Исходи од учењето кои треба да се постигнат и компетенции кои треба да се 

стекнат 
- Структура на образовната програма и редослед на програмските компоненти 

со кои се осигурува напредок 
- Кохерентност на образовната програма 
- Поделба на оптовареноста низ семестарот и академската година 
- Изводливост на програмата (проверка) 
- Методи на настава, учење и оценување  
- Поврзаност со средното образование 
- Меѓународна соработка и мобилност на студентите 
 

Образовен исход:  
- Стапка на запишување на студии, прекин на студиите и преминување на други 

програми (исход)  
- Дипломирани во првиот и вториот циклус 
- Вработливост 
 

Потребни средства и ресурси:  
- структурни и технички можности 
- кадар и материјални средства 
- поддршка на студентите: советници на студентите 

 
Различните елементи идентификувани погоре се предложени во Контролниот список 
за евалуација на наставната програма. Контролниот список почива на 14 ’премиси’ 
или изјави со кои се опишува една идеална ситуација. Во практиката, овој идеал е 
тешко да се реализира, но одговорноста на академскиот персонал и студентите е 
да се приближат до истиот колку што е можно повеќе. Контролниот список е приложен 
кон оваа глава во вид на Анекс 2. Може да се користи во комбинација со Списокот на 
клучни прашања, приложен како Анекс 1. И двата треба да се сметаат за практични 
алатки кои им помагаат на програмските комисии да дизајнираат, спроведуваат, 
изведуваат, следат и подобруваат студиски програми.  
 
 
НАТАМОШНАТА УЛОГА НА ПРОЕКТОТ ВО ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ 
Покрај тоа што нуди методолошки рамки и практични алатки за дизајн, 
спроведување и изведба на студиските програми, проектот има и дополнителна 
улога: тој претставува паневропска мрежа на универзитетски наставници. 
Потенцијалната улога на мрежи во поглед на прашањето на квалитет се споменува 
во Коминикето од Берлин. Проектот е мрежа на универзитетски персонал кои ги 
претставуваат европските земји и нивните институции, и формално се нивни 
претставници за овој проект. Клучната улога на универзитетски персонал во 
рамките на институциите е нагласена во извештајот Трендови 3, во кој се вели:  
 
”За огромниот потенцијал на целите од Болоња како поттикнувач на одамна 
потребните, фундаментални и оддржливи реформи во високото образование во 
Европа да не пропадне залудно, гласот на универзитетските наставници во 
рамките на институциите треба да се чуе и да се слуша подиректно во болоњскиот 
процес“.  
 



Мрежите на универзитетските наставници можат значително да придонесат кон тоа, 
вредноста на квалитетот да се цени и концептите да се елаборираат со термини кои 
имаат значење во различни културни контексти. Тоа, во однос на квалитетот, е 
одлично средство, затоа што создавањето заеднички значења може во голема мера 
да придонесе кон развојот на Европско високообразовно подрачје кое е ориентирано 
кон квалитет. Мрежите може да имаат ефективна улога и во распространувањето и 
социјализацијата на тие концепти. 
 
“Tuning” проектот работи во европски, транснационален контекст, каде што 
признавањето е едно од централните прашања. Признавањето засновано на 
споредливост и транспарентност е суштина на проектот. Основна задача е да се 
дадат корисни референтни точки за креирање споредливи, читливи програми врз 
основа на профилот на програмата опишан на јазикот на резултатите од учење. 
Резултатите од учење се изразени преку генеричките и компетенциите поврзани со 
предметите, со јасна дефиниција на нивото и со добро фокусиран приод кон 
наставата, учењето и оценувањето. Тоа е значаен чекор напред на патот кон 
признавањето, зашто обезбедува основи на кои треба да се:  
 
• формулираат рефентни точки засновани на меѓународно прифатени концепти и 

содржини во однос на она што ја сочинува секоја предметна област во поширок 
смисла, разликувајќи специјализации и студиски програми врз основа на 
мапирање  ;  

• развиваат заеднички критериуми и методологии во однос на квалитетот на 
програмско ниво;  

• понудат елементи на споредливост на национално и интернационално ниво;  
• изгради доверба во внатрешните системи на вреднување, кои се заемно      

разбирливи и заеднички изградени;  
• зголеми интересот за процедурите за признавање на ниво на програми во 

рамките на институциите;  
• потпомогнат ENICS и NARICS во нивната работа на признавање на дипломите;  
• користат расположливите ресурси ефективно, со цел да се развијат системи на 

референтни точки и чување податоци, кои може да се споредат и да се разберат 
во различни земји.  

 
Како транснационална мрежа, проектот обезбедува единствена платформа за 
спроведување на принципите кои се веќе идентификувани како фундаментален 
квалитет во европското високо образование:  

 
Релевантност. Во образовен систем ориентиран кон студентот, очигледно е дека 
клучната вредност за која и да е студиска програма е нејзиното значење за студентите 
и за општеството. Програмата треба да почива на академски, професионален и 
општествен развој, интелектуални напори, вработување и учество во граѓанското 
општество во европска средина. Со тоа што е заснован на компетенции, пристапот на 
проектот го олеснува дијалогот меѓу работодавците и општествените учесници. Тој се 
стреми кон идентификација на значајни академски и професионални профили, 
објаснувајќи ги потребите кои студиските програми тежнеат да ги задоволат.  
 
Споредливост и компатибилност. Со користење на методологијата на проектот, 
европските студиски програми може да се дизајнираат на начин на кој ќе бидат 
компатибилни и споредливи со други европски програми, преку употреба на заеднички 
референтни точки, заеднички договори и изразени преку генерички и компетенции 
поврзани со предметот. Оваа методологија овозможува вистинска споредливост, 
покажувајќи истовремено јасен респект за разновидноста  на наставните програми, 
патиштата на учење и културниот етос. Вклучувањето и развојот на ЕКТС, исто така, 
обезбедува повисоки нивоа на споредливост и компатибилност преку употребата на 



оптовареноста на студентот како алатка за планирање и следење на цели студиски 
програми, како и на нивните составни делови. 
 
Транспарентност. Ова е потребна карактеристика на секоја студиска програма и 
мора да се вгради во неа од самиот почеток. Мора да постои транспарентност во 
исходите, во процесот, во ресурсите за учење, во системите за квалитет и во 
одржувањето на податоците. Транспарентноста е поврзана со читливоста, со тоа што 
бара употреба на јазик кој може да го разберат студентите, работодавците и другите 
засегнати страни и во транснационално општество. Транспарентноста вклучува 
правилна употреба на ЕКТС кредитите при дефинирање на оптоварувањето на 
студентот и на додатокот на дипломата, како и на другите алатки во ЕКТС.  

 
Мобилноста и транснационалното образование. Создавањето на Европското 
високообразовно подрачје бара сигурен и висококвалитетен систем на мобилност. За 
возврат, мобилноста во голема мера придонесува кон целосно развивање на силно и 
витално Европско високообразовно подрачје. Физичката мобилност, кај добро 
структурираните периоди на студирање, како и кај комплетните студиски програми, го 
зголемува квалитетот во однос на европската димензија на образованието, капаците-
тот за професионално вработување на европскиот пазар на трудот и европска 
националност. Транснационалното образование е моќна сила за здружување на 
институциите и за развој на заеднички механизми за подобрување на квалитетот.  
 
Еден висококвалитетен систем на мобилност мора да гарантира целосно признавање 
на периодите на студирање, како и соодветност (за студентот) на активностите 
преземени во матичната институција. ЕКТС е клучниот систем врз кој треба да се 
гради признавањето. “Tuning” проектот го олесни тоа признавање со тоа што целосно 
ја разви акумулативната функција на ЕКТС, преку доследната употреба на исходите 
од учење, изразени преку компетенциите, како и на оптоварувањето.  
 
Атрактивност. Во европското образовно подрачје, кое тежнее да биде атрактивно за 
трети земји, квалитетот мора да биде гарантиран. Механизмите на квалитет развиени 
на национално ниво во различните земји мора да се искомбинираат и понатаму да се 
развијат, со цел да се препознаат и да се сфатат како европски систем. “Tuning” 
проектот обезбедува методологија со која се подигнува квалитетот, а која е наменета 
за дизајнирање студиски програми и развој на наставни програми, вклучително и оние 
за заеднички дипломи, формулирање исходи од учењето и компетенции и мерење на 
оптоварувањето на студентот. Тој веќе обезбедува заеднички јазик за наставата, 
учењето и оценувањето на компетенциите, што ќе биде дополнително развиено и ќе 
вклучи индикатори на квалитетот. 
 
Универзитетите создаваат сопствени методи и системи за развој на внатрешна 
култура на квалитет. Тие треба да го следат почетокот и развојот на нивните ака-
демски активности и програми, на начин кој е кохерентен со основните академски 
вредности и со нивните конкретни мисии. Проектот обезбедува пристап за дизајнира-
ње и редизајнирање и развој на студиски програми согласно начелата на болоњскиот 
процес. 
 
Општите резултати од Проектот обезбедуваат корисен инпут за сите високообразовни 
институции, додека резултатите во врска со истражуваните предметни области нудат 
конкретни европски референтни точки, кои може да се користат за подигнување на 
квалитетот на ниво на дисциплина.  
 
Нивото на предметната област / дисциплината е соодветен контекст за:  

- користење на искуството на универзитетските наставници кои потекнуваат од 
различни образовни традиции;  



- барање ставови од професионалните тела и другите поврзани чинители во 
секоја област, одржувајќи на тој начин динамичен дијалог за општествената 
важност и соодветност;  

- фокусирање на развојот во секоја предметна област, развивајќи на тој начин 
динамичен пристап кон праговите и референтните точки;  

- поврзување на предметите и дипломите со мапи на професии и академиски и 
професионални профили во меѓународен контекст;  

- промовирање заедничка визија за развој на квалитетот во рамките на 
предметната област, признавајќи и почитувајќи ја почитувајќи ја притоа 
разновидноста на пристапите кои се користат; 

- споредување на наставните програми и приодите кон учењето, наставата и 
оценувањето, со цел да се исцртаат мапи на областите, да се олесни заемното 
разбирање, да се идентификуваат основните компетенции и заедничките 
стандарди на различни нивоа;  

- поттикнување студии за вработливост на европско ниво, со нагласок на 
разновидноста и иновацијата;  

- значително придонесување кон развојот на дескриптори на циклусот (нивото), 
кои се користат при конструкцијата на национални и европски рамки на 
квалификациите.  

 
Нивото на академски развој може најдобро да се разбере и да се измери од аспект и 
на квалитетот и на квантитетот во рамките на една предметна област.  
 
КОРИСТЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ДА СЕ ЗАЈАКНЕ КВАЛИТЕТОТ ВО ДИЗАЈНОТ И 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОГРАМИ  
Како резиме, проектот нуди моќни алатки за зајакнување на квалитетот во дизајнот и 
спроведувањето на програмите. Се разбира, врз квалитетот влијаат и елементи кои 
зависат од националниот, локалниот или институционалниот контекст. Сепак, наодите 
на “Tuning” и неговите алатки може да се користат од страна на институции и нивниот 
персонал во сите земји и во управувањето со развојот на програми во болоњски 
контекст, на ефективен начин со кој се негуваат култури во чиј центар е студентот.  
 
Проектот обезбедува општа рамка за развивање на студиски програми фокусирани на 
студентот. Тој покажува како да се дизајнираат програмите со целосно земање 
предвид на крајниот резултат, односно како дипломираниот студент ќе биде опремен 
за живот во реалниот свет по завршувањето на процесот на учење, имајќи ги на ум и 
професионалниот и личниот развој, како и учеството во граѓанското општество. Исто 
така, проектот овозможува да се опишат програмите со помош на јазик кој се разбира 
на еднаков начин во цела Европа и надвор од неа, со што се обезбедува 
споредливост, транспарентност и атрактивност.  
 
Всушност, почетната точка на проектот е да се дизајнираат програми кои можат да 
постигнат значајни исходи од учењето во одредена временска рамка. Исходите од 
учењето не се формулираат во смисла на содржините на дисциплината, туку во 
смисла на стекнатите знаење и способности. Таквите знаење и способности се 
изразени и концептуализирани како генерички и компетенции поврзани со предметот, 
односно што е она што студентот ќе го знае и ќе може да го прави на крајот од еден 
процес на учење.  
 
Пристапот на Проектот заснован на компетенции овозможува да се консултираат 
општествените чинители, вклучително и студентите, и на јасен начин да се опише кои 
се конкретните цели на секоја програма. Тие ’цели’ ја сочинуваат студиската програ-
ма, која е поврзана со професионалната улога која се очекува да ја игра дипломира-
ниот студент и со академските стандарди кои се очекува студентот да ги достигне во 
предметната област. Со користење на кредити засновани на оптоварувањето, актив-
ностите на учење и настава може да се организираат на доследен и ефикасен начин.  



 
Секоја студиска програма мора да развие конкретни компетенции, односно знаење, 
вештини, споспобности и вредност, конкретно потребни за предметната област или 
области. Проектот веќе обезбедува референтни точки засновани на дисциплината за 
компетенциите кои се поврзани со предметот во многу предметни области: тој 
востанови приод и заеднички јазик преку кој се развиваат слични алатки за преостана-
тите предметни области. 
 
Секоја предметна област која е веќе вклучена во проектот, исто така, го дефинираше 
нивото до кои мора да се развијат разни компетенции во првиот или вториот образо-
вен циклус. Тоа се општи дескриптори кои може да се користат како референтни точки 
во која и да е институција во која и да е земја, почитувајќи ги притоа националната или 
локалната академска традиција и културните, економските и општествените аспекти. 
Во иднина, проектот очекува да произведе дескриптори на ниво на образовен циклус 
за третото, односно докторското ниво.  
 
Особена новина на проектот е фокусот на ’генерички компетенции’, кои досега не беа  
земани предвид во најголемиот дел од академските програми. За секоја програма се 
одбираат генеричките компетенции кои се најрелевантни за студентите во истата и, на 
таа основа, ќе се организираат најсоодветните активности на учење, настава и 
оценување. Проектот не само што обезбедува заеднички јазик за дефинирање на 
генеричките компетенции, туку и дава многу конкретни примери од широк спектар на 
предметни области во врска со тоа како тие да се негуваат и да се зајакнуваат.  
 
Се разбира, при планирањето на активностите на учење и настава за остварување на 
планираните исходи од учењето, институциите постојано треба да водат сметка за 
воспоставената временска рамка. ЕКТС кредитите кои почиваат на оптоварувањето 
на студентите овозможуваат ефективно планирање на активностите, зашто тие го 
земаат предвид целото време кое мора да се посвети на учење, настава и оценување, 
и оттука претставуваат суштинска алатка за ефективно програмирање. 
 
ЕКТС кредитите се само една од алатките на проектот за создавање средини во кои 
може да се постигнат исходите од учење. Секоја земја, секоја дисциплина, па дури и 
секоја институција има своја традиција на настава, учење и оценување. Проектот 
воспостави контакт меѓу тие традиции: преку размена на знаења и искуство, собрани 
се и опишани широк спектар на ефективни методи и техники за формирање на  
индивидуалните компетенции. Тој материјал се однесува и на компетенциите 
поврзани со предметот и на генеричките компетенции и е прибран од разни 
предметни области. Им стои на располагање на институциите за користење при 
развивањето на нивни сопствени приоди. Наодите на проектот навестуваат дека 
користењето разновидни приоди кон учењето и наставата во секоја програма дава 
најдобрите резултати.  
 
Оценувањето треба да биде суштинската алатка за утврдување на тоа дали една 
студиска програма е успешна. Тоа треба да почива на проценката дали ученикот 
практично ги постигнал планираните цели. Со оглед на тоа што тие се формулирани 
од аспект на исходите од учењето изразени преку компетенциите, оценувањето мора 
да се концептуализира и да се организира на таков начин што ќе вреднува до кој 
степен се постигнати тие компетенции.  
 
И повторно, проектот има собрано и елаборирано примери на добра практика, која 
доаѓа од разни земји и предметни области. Тие им стојат на располагање на 
институциите и може да се користат за да се дизајнираат методи на оценување кои се 
соодветни на пристапот кој се заснова на компетенции.  
 



Се разбира, дизајнирањето и спроведувањето на програмата мора постојано да се 
следи и да се вреднува, со цел да се открие дали целите се навистина постигнати и 
дали и натаму се соодветни или треба да земат предвид одредени промени настанати 
во општеството. Промените и настаните во секоја предметна област во паневропскиот 
контекст ќе бидат сè поважен елемент. Алатките и пристапот на проектот ќе им 
овозможат на институциите да ги следат, вреднуваат и подобруваат и своите 
програми и нивните заеднички и меѓународни студиски програми во овој поширок 
контекст. На тој начин, проектот обезбедува пат за зајакнување на квалитетот на ниво 
на програма.  
 
Подготвиле Јулија Гонзалес, ЕН Катерин Исакс, Марија Стичи-Дамијани и Роберт 
Вагенаар, со соработка на Јоаким Карвало (Универзитет на Коимбра), Герет Џоунс 
(Империјал Колеџ) и Кристина Вахала (Хелсиншки Универзитет).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АНЕКС 1  
 
Список на клучни прашања за дизајнирање и спроведување на програма, 
одржување и евалуација во рамките на болоњската реформа 
 
Дизајнирање на програма 
Ставка Клучни прашања 
Профил на 
програмата 

• Дали потребата од (новата) студиска програма и потенцијалот 
на истата се утврдени целосно и јасно?  

• Дали програмата цели кон задоволување на постојните или 
новите професионални и/или општествени потреби? 

• Дали имало консултации со општествените чинители? Дали во 
нив се утврдени потребите на студиската програма?  

• Дали пристапот применет во консултациите бил соодветен? 
Дали избраните групи биле релевантните за односната 
студиска програма?  

• Дали  се јасни дефинициите на профилот и идентификацијата 
на целните групи кои се предмет на програмата и нејзиното 
место во националниот и меѓународниот конктест?  

• Постојат ли уверувачки докази дека профилот ќе биде 
признаен во смисла на идно вработување? Дали е поврзан 
со конкретен професионален или општествен контекст?  

• Дали тој профил е академски предизвик за кадарот и за 
студентите?  

• Постои ли свесност за образовниот контекст во кој се нуди 
програмата?  

 
Исходи од 
учењето 

• Дали се идентификувани јасни и соодветни исходи од 
учењето на ниво на програмата како целина и на секој од 
нејзините компоненти?  

• Дали тие ќе резултираат со идентификуваниот профил? Дали 
се соодветно распоредени на разните делови на програмата?  

• Дали се доволно гарантирани прогресијата и кохерентноста 
на програмата?  

• Дали исходите од учењето се формулирани од аспект на 
генеричките и компетенциите поврзани со предметот кои 
ги покриваат знаењето, разбирањето, вештините, 
способностите и вредностите? 

• Какви гаранции постојат дека исходите од учењето ќе бидат 
признаени и разбрани во и вон Европа?  

 
Компетенции  • Дали компетенциите (и генеричките и оние поврзани со 

предметот) кои студентите треба да ги стекнат се јасно 
идентификувани и формулирани? 

• Дали нивото на компетенции кои треба да се стекнат се 
соодветни за таа конкретна студиска програма?  

• Дали компетенциите кои треба да се стекнат се изразени на 
таков начин што навистина може да се измерат?  

• Дали се гарантира напредок во развојот на компетенциите?  
• Дали стекнатите компетенции може да се оценат соодветно? 

Дали методологијата на оценување на компетенциите е 
јасно специфицирана и соодветна за утврдените исходи од 
учењето?  

• Дали одбраните приоди кон наставата и учењето на 



компетенциите се јасно специфицирани? Какви докази 
постојат за да се обезбеди постигнување на резултатите?  

• Дали одбраните приоди се доволно разновидни и иновативни 
/ креативни?  

• Дали идентификуваните компетенции се споредливи и 
компатибилни со европските референтни точки кои се 
однесуваат на предметната област? (ако е применливо) 

 
Ниво  • Дали влезното ниво на потенцијалните студенти е земено 

предвид при идентификување на нивните потреби во 
учењето?  

• Дали нивото на исходи од учењето и компетенциите 
кореспондираат со нивото(нивоата) на програмата (циклусот) 
предвидени во европската и националната 
квалификациска рамка?  

• Доколку се вклучени поднивоа, дали се тие опишани од аспект 
на исходите од учење изразени како компетенции?  

• Дали се нивоата опишани од аспект на:  
- Стекнување знаење, разбирање, вештини и 

способности 
- Примена на знаењето, разбирањето, вештините и 

способностите во практиката 
- Формирање проценки и избори 
- Комуникација со знаењето и разбирањето 
- Капацитетот да се продолжи со учењето 

Кредити и 
оптовареност 

• Дали студиската програма почива на ЕКТС? Дали е во 
согласност со клучните карактеристики на ЕКТС?  

• Дали се доделени кредити на програмата? Како се гарантира 
соодветноста на таквата алокација?  

• Како се кредитите поврзани со исходите од учење на оваа 
програма?  

• Како се проверува корелацијата меѓу оптовареноста и 
распоредот на кредитите?  

• Како се гарантира избалансирано оптоварување на студентот 
во текот на секој период на студирање во смисла на 
активности на настава, учење и оценување?  

• Кои механизми се користат за корекција на алокацијата на 
кредити и на активностите на настава, учење и оценување? 
Како се студентите инволвирани во тој процес?  

• Дали информациите за програмата (модели и/или предметни 
единици) се презентирани согласно Упатството за 
корисници на ЕКТС?  

• Како се олеснува мобилноста на студентите со програмата?  
• Како се советуваат студентите во поглед на мобилноста?  
• Како се користат клучните документи на ЕКТС за мобилноста? 
• Кој е одговорен за признавање и кои се процедурите кои се 

применуваат?  
 

Ресурси  • Како се гарантира формалнот прифаќање на програмата и на 
ресурсите потребни за нејзино спроведување?  

• Дали е гарантирано кадровското екипирање (академски и 
придружен персонал) за спроведување на програмата? Дали 
програмата бара употреба на професори вон 
катедрата/институцијата?  



• Дали е предвиден професионален развој на кадарот, во 
смисла на (новите) пристапи кон наставата, учењето и 
оценувањето?  

• Како се гарантираат потребните структурни, финансиски и 
технички средства (училници, опрема, здравствени и 
безбедносни процедури, итн.)?  

Во случај на учење на работно место/во компании, дали се 
гарантирани доволно и соодветни аранжмани за стажирање?  

 
Спроведување, одржување и вреднување на програмата 
Мониторинг  • Како се следи квалитетот на спроведувањето на програмата 

и нејзините компоненти?  
• Како се следи квалитетот и мотивираноста на кадарот за 

спроведување на програмата?  
• Постојат ли системи за вреднување на квалитетот на 

средината за учење на работно место/во компании?  
• Дали е доволен квалитетот на училниците и опремата 

(вклучително и просториите во кои се одвива практична 
работа) потребни за спроведување на програмата?  

• Како се следи влезното ниво на потенцијалните студенти?  
• Како се следат перформансите на студентите во смисла на 

квалитет на исходите од учењето кои треба да се постигнат / 
компетенциите кои треба да се стекнат и времето потребно 
за комплетирање на програмата и нејзините компоненти?  

• На кој начин се следи вработливоста на дипломците?  
• Како е организирана базата на податоци за дипломираните 

студенти?  
• Дали се прибираат податоци за мислењето на дипломците во 

текот на програмата?  
 

Ажурирање • Како е организиран системот за ажурирање / корегирање на 
студиската програма?  

• На кој начин може промените поврзани со надворешните 
настани да се инкорпорираат во програмата?  

• Како е организиран и гарантиран развојот на кадарот во врска 
со ажурирање на програмата?  

 
Оддржливост и
одговорност 

• Како се гарантира оддржливоста на програмата?  
• Како се гарантира дека релевантните тела преземаат 

одговорност за оддржливоста и ажурирањето на 
програмата?  

 
Организација и
информација 

• Како се организира и гарантира ажурирањето информации во 
врска со студиската програма?  

• Како се обезбедува соодветноста на системот за поддршка, 
советување и менторирање на студентите?  

• Дали додатокот на диплома им се издава на студентите 
автоматски и бесплатно на европски јазик кој се зборува во 
повеќе земји? 

 
 



АНЕКС 2 
 
 
Контролен список за евалуација на наставната програма 
 
Следните елементи може да се разликуваат во рамките на евалуацијата на 
наставната програма: образовниот процес, образовниот исход и средствата и 
објектите потребни за спроведување на програмата.  
 
 Образовен процес:  

- Профил на програмата (цели на образовната програма) 
- Исходи од учењето и компетенции кои треба да се стекнат 
- Надградба на студиската програма и на програмските компоненти (за да се 

постигне напредок) 
- Кохерентност на студиската програма 
- Поделба на оптовареноста во семестарот и академската година 
- Изводливост на програмата 
- Методи на настава, учење и оценување 
- Поврзување на средното со високото образование 
- Меѓународна соработка и студентска мобилност  
 
 

Образовен производ / исход:  
- Стапка на запишување, прекин на студии и префрлање на друга институција 

(исход) 
- Завршени студенти во првиот и вториот циклус  
- врбаотливост 
 

Потребни средства и објекти 
- структурни и технички објекти 
- кадар и материјални средства 
- поддршка на студентите: советници на студентите 

 
ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
 
1. Профил на програмата 
Премиси:  
Студиската програма има јасно дефиниран профил, кој почива на барањата 
поставени од академската програма, од една страна, и потребите на општеството, од 
друга, земајќи го предвид идниот пазат на трудот на кој се бараат дипломирани 
студенти (или студенти од таа конкретна програма). 
Прашања:  
До кој степен расположливите податоци покажуваат дека студиската програма ги 
задоволува барањата поставени пред неа? Ако е потребно, кои промени се сметаат 
за пожелни? 
 
 
2. Исходи од учењето и компетенции на ниво на програма 
Премиси:  
Студиската програма има јасно дефинирани исходи од учењето, кои се одраз на 
профилот на програмата. Исходите од учењето се опишани од аспект на 
компетенциите кои студентите треба да ги стекнат (знаење, разбирање и вештини). 
Прашања: 
До кој степен исходите од учењето и компетенциите кои студентите треба да ги 
стекнат кореспондираат со профилот на програмата? Ако е потребно, кои промени се 
сметаат за пожелни?  



 
3. Исходи од учењето и компетенции поврзани со (засебните) програмски 
компоненти 
Премиси:  
За секоја компонента од програмата се формулирани околу пет исходи од учењето, 
кои јасно придонесуваат кон реализација на исходите од учењето на програмско ниво. 
Исходите од учењето се опишани од аспект на компетенциите кои студентите треба 
да ги стекнат (знаење, разбирање и вештини). 
Прашања: 
Дали исходите од учењето се (јасно) споменати во наставниот план на секоја 
програмска компомента (модул или предметна единица) и објаснети дополнително 
онаму каде што е потребно? До кој степен е јасно од описите дека се практикуваат 
конкретните компетенции? Дали е наведено на кое ниво на компетенции се цели? 
 
4. Структура на наставната програма и редослед на програмските компоненти / 
образовните модули 
Премиси:  
Наставната програма е структурирана на таков начин што е обезбедена кохерентност 
во целокупната програма, во различните фази на програмата и во засебните 
програмски компоненти, а континуиран напредок се постигнува во однос на 
генеричките и компетенциите поврзани со предметите кои треба да се стекнат во 
смисла на знаење, разбирање и вештини.  
Прашања:  
До кој степен е јасно дека, во практика, програмата е структурирана на начин на кој 
таквата кохерентност е обезбедена и дека се постигнува напредок во поглед на 
знаењето, разбирањето и вештините кои треба да се стекнат? Ако е потребно, кои 
промени се сметаат за пожелни?  
 
5. (Поделба на) оптовареноста  
Премиси:   
Програмата е структурирана на начин кој овозможува добро балансирана поделба на 
вкупната оптовареност на програмата како целина, и во рамките на поединечните 
академски години, и во рамките на двата семестри. Пресметаното оптоварување по 
програмска компонента мора да одговара со времето кое му е потребно на типичниот 
студент да ги постигне бараните исходи од учењето.  
Прашања: 
До кој степен е демонстрирано во практиката дека вкупното оптоварување е 
распределено согласно горните премиси? Ако е потребно, кои промени се сметаат за 
пожелни? 
 
6. Изводливост на студиската програма 
Премиси:   
Програмата е структурирана на начин изводлив за типичниот студент (т.е. може да ја 
комплетира програмата во дадениот временски рок). Тоа имплицира добра 
комбинација на методи на настава, учење и оценување, без непотребни пречки меѓу 
програмските компоненти и доволен надзор/помош од страна на наставниот кадар.  
Прашања:  
До кој степен се гарантира дека се применува добро избалансирана комбинација на 
методи на настава, учење и оценување, дека на располагање има доволен надзор од 
страна на наставниот кадар и дека влезните услови за програмските компоненти се 
бараат само кога може да се даде мотивација во однос на образовните содржини? 
Ако е потребно, кои промени се сметаат за пожелни?  
 
 
 
 



7. Методи на настава, учење и оценување 
Премиси:    
Методите на настава, учење и оценување кои се применуваат се разновидни и се 
избрани затоа што се особено погодни за постигнување на формулираните исходи од 
учењето и компетенциите.  
Прашања: 
До кој степен расположливите информации, особено образовните регулативите за 
оценување и наставниот план за предметите обезбедуваат исполнување на 
формулираните премиси? Ако е потребно, кои промени се сметаат за пожелни?  
 
8. Врска меѓу средното и високото образование 
Премиси: 
Програмата е структурирана на тој начин што го зема предвид влезното ниво на 
студентите. Кај програмите за првиот циклус, тоа е врската со средното образование, 
а за вториот циклус, врската во програмата од првиот циклус (која овозможува влез во 
програмите на вториот циклус). 
Прашања: 
До кој степен е обезбедена структурираност на програмата на начин со кој е осигурен 
добар премин во однос на влезните квалификации за првиот и вториот циклус? Ако е 
потребно, кои промени се сметаат за пожелни?  
 
9. Меѓународна соработка 
Премиси: 
Постои структурирана соработка со странски партнерски институции. Соработката 
може да бидат заеднички студиски програми и/или олеснување на размената на 
студенти и признавањето на академските постигнувања остварени на партнерската 
институција.  
Прашања: 
На кој начин се гарантира дека студентите нема да заостанат со распоредот на 
активности ако дел од програмата ја реализираат на странска партнерска институција, 
освен кога самите се одговорни за тоа (на пр., поради тоа што ја смениле програмата 
без консултација, или зашто не ги завршиле со успех компонентите на програмата). 
Ако е потребно, кои промени се сметаат за пожелни? 
 
ОБРАЗОВЕН ПРОИЗВОД 
 
10. (Реализиран) исход од првиот и вториот циклус  
Премиси:    
Факултетот има за цел да ги постигне следните цели: успешно завршување на првата 
година на студирање – хх% (најмногу две години по почетокот на програмата), 
завршување на првиот циклус на образование врз основа на завршена прва година – 
хх% (четири години по започнување со студиската програма), завршување на вториот 
циклус – хх% (две или три години по почетокот на образовната програма).  
Прашања: 
Дали програмата ги реализира зацртаните проценти? Ако не, зошто е тоа така? Какви 
сугестии се дадени во тој случај за да се подобри ситуацијата?  
 
11. Вработливост 
Премиси: 
Студиската програма ги задоволува потребите на општеството, што може да се 
заклучи од фактот дека преминот кон пазарот на трудот е добар во поширок смисла.  
Прашање: 
Дали дипломираните студенти наоѓаат (соодветно) вработување во разумен 
временски период, кој одговара на профилот и нивото на студиската програма?  
 
 



ПОТРЕБНИ ОБЈЕКТИ И СРЕДСТВА 
 
12. Структурни и технички објекти  
Премиси:    
Доволни структурни и технички објекти се на располагање за спроведување на 
студиската програма.  
Прашање: 
Постојат ли очигледни тесни грла во практиката на изведување на програмата во 
однос на објектите?   
 
13. Материјални средства и персонал 
Премиси:    
За споведување на програмата, на располагање се доволно материјални средства и 
персонал, во смисла на обезбедување кадар за настава и поддршка (административ-
на и техничка). Секоја програма / организациска единица има доволно средства за 
спроведување на програмата (визитинг предавачи, материјали, итн.).  
Прашање: 
До кој степен алоцираните средства се доволни за практично спроведување на 
програмата според нејзините оригинални премиси и структура?  
 
14. Поддржување, советување и менторирање студенти 
Премиси: 
Постои систем за поддршка, советување и менторирање на студентите, кој им е на 
располагање на студентите.  
Прашање: 
На кој начин се задоволува побарувачката / потребата од соодветен систем за 
поддршка, советување и менторирање на студентите?  
 



7. ПОИМНИК НА ПРОЕКТОТ ТЈУНИНГ  
(ноември 2006) 
 
АКУМУЛАЦИЈА НА КРЕДИТИ 
Акумулацијата на кредити е процесот на прибирање кредити за учењето во 
рамките на една студиска програма. Кај системот на акумулација на кредити, мора 
да се стекнат одреден одреден број кредити за со успех да се заврши студиската 
програма или еден дел од неа, согласно барањата на програмата. Кредитите се 
доделуваат и се акумулираат само кога успешното постигнување на потребните 
исходи од учењето е потврдено со оценувањето. Учениците можат да го користат 
системот за акумулација на кредити за да трансферираат или ’кешираат’ кредити 
постигнати со учење преку работа / различни програми во рамките на една или на 
различни институции. Кредитите се преносливи и меѓу програмите на истата 
институција, меѓу различни институции во истата земја, или интернационално 
(често со одредени ограничувања во однос на процентот на вкупниот број кој може 
да се пренесе). Процесот им дозволува на студентите да изучуваат поединечни 
единици и модули без веднаш да стигнат до академско признание, а дозволува и 
доделување преодни звања, кога студентите не завршиле целосна програма со 
која би добиле диплома. Во секој случај, институцијата која го доделува звањето 
одлучува кои кредити стекнати на друго место може да се прифатат како дел од 
работата потребна за дипломирање.  
 
ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ 
Високото образование се однесува на академски програми на студии  на кои може 
да се запишат студенти кои имаат или соодветно училиште со диплома од високо 
средно училиште или друга цоодветна професионална квалификација или 
одобрено претходно учење и/или искуство. Провајдери може да бидат 
универзитети, универзитети за професионални студии, високообразовни 
институции, колеџи, политехнички факултети, итн.  
 
ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ 
Генерички изјави за исходите од студирањето заради квалификации. Тие даваат 
јасни референтни точки со кои се опишуваат главните исходи од квалификацијата, 
како што се дефинирани во Националната рамка, и ја разјаснуваат природата на 
промените меѓу нивоата.  
 
ДЕСКРИПТОРИ НА НИВОА 
Дескриптор на ниво е изјава со која се дава индикација на длабочината и степенот 
на учење кој се очекува во одредена фаза на програмата. Тие се насочници во 
однос на видот на соодветни барања или очекувања во однос на студентите на 
секое од назначените нивоа во една програма. Дескрипторите го насочуваат 
ученикот, наставникот и наставната програма во однос на сложеноста, 
релативните барања и автономијата на ученикот. Тие генерални дексриптори може 
да се применат на конкретни предметни дисциплини и на начини на учење. 
Дескрипторите на нивоата се корисни за дизајнирање на наставната програма, 
доделување кредити, потврдување, насоки за признавање на учењето низ 
искуство и за неформалното учење, како и за развој на кадарот. 
 
ДЕСКРИПТОРИ НА ЦИКЛУСОТ (НИВОТО)  
Генеричките извештаи на пошироките очекувани исходи од секој од трите циклуса. 
Добар пример за генерален дескриптор на циклус (ниво) се т.н. даблински 
дескриптори, кои се развиени од страна на група експерти, т.н. Заедничката 
иницијатива за квалитет. Тие дескриптори послужија како еден од темелите 
(заедно со ЕКТС) за Рамката за квалификации на Европското високообразовно 
подрачје. Погледнете и под Даблински дескриптори, Европска квалификациска 
рамка и Дескриптори на нивоа.  



 
ДИПЛОМА 
Формална квалификација која ја доделува високообразовна институција по 
успешно завршување на пропишаната студиска програма. Во еден систем на 
акумулација на кредити, програмата се комплетира преку акумулација на одреден 
број кредити, кои се доделуваат за постигнување на конкретна низа исходи од 
учењето.  
 
ДИПЛОМА ЗА ПРВ ЦИКЛУС 
Квалификација од високото образование, која се доделува по успешното 
завршување на првиот циклус на студии, кој, според Болоњската декларација, 
треба нормално да трае најмалку три години или 180 ЕКТС кредити.  
 
ДИПЛОМА ЗА ВТОР ЦИКЛУС 
Ова е квалификација за високо образование која се доделува по успешното 
завршување на вториот циклус на студии, кои може да вклучат одредена 
истражувачка работа. Често се нарекува магистерска диплома. Студентот 
нормално се запишува по завршувањето на првиот циклус.  
 
ДАБЛИНСКИ ДЕСКРИПТОРИ 
Даблинските дескриптори нудат генерални описи на типичните очекувања за 
постигнувања и способности поврзани со активностите што претставуваат крај на 
еден болоњскиот циклус. Генералните дескриптори на нивото се развиени за 
потребите на ’кус циклус во рамките на првиот циклус’ и за првиот, вториот и 
третиот циклус. Дескрипторите се состојат од низа критериуми, формулирани во 
смисла на нивоа на компетенции, што овозможува правење разлика во широк и 
генерален смисла меѓу различните циклуси. Се разликуваат следните пет низи 
критериуми:  

• стекнување знаење и разбирање 
• примена на знаење и разбирање 
• донесување информирани судови и избори 
• комуницирање знаење и разбирање 
• капацитети да се продолжи со учењето 

Даблинските дескриптори ги развила меѓународна група експерти, која самата се 
нарекла Заедничка иницијатива за квалитет (ЗИК). Работата на ЗИК и проектот 
Тјјунинг се сметаат за комплементарни и од двете страни.  
 
ДОДАТОК НА ДИПЛОМА 
Додатокот на диплома е анекс кон официјалната квалификациона документација, 
која е дизајнирана за да се обезбедат подетални информации за студиите 
комплетирани согласно договорен формат кој е меѓународно признат. Заради 
транспарентност и споредливост, важно е овој формат, кој е зацртан од страна на 
Европската комисија, Советот на Европа и УНЕСЦО/ЦЕПЕС, да се следи стриктно.  
 
ДОКТОРАТ или ДОКТОРСКА ДИПЛОМА  
Квалификација која се доделува по завршување на третиот циклус на студирање. 
Тој вклучува значителен обем на истражувачка работа, која обично се презентира 
во вид на теза.  
 
ЕВАЛУАЦИЈА  
Евалуацијата на наставата и академските студии на предмет или катедра и на 
поврзаните студиски програми се состои од сите оние активности кои се насочени 
кон оценување на квалитетот и погодноста на целта и за целта. Јаките и слабите 
страни на образованието и на обуката може да се идентификуваат по пат на 
инспекција, анализа и предлози формулирани со цел да се обезбеди оддржливост 
на квалитетот. Евалуацијата може да се спроведе преку внатрешни и надворешни 



процедури. Внатрешните процедури се состојат од систематско прибирање на 
административни податоци и добивање повратни информации од персоналот, 
студентите и дипломираните студенти, како и преку структурирани разговори со 
предавачите и студентите. Надворешната евалуација може да вклучува посети на 
катедрата од страна на тим за анализа, со цел да се анализира квалитетот на 
академските студии и наставата, употребата на надворешни испитувачи,  
надворешната акредитација, итн.  
Значаен елемент на зајакнувањето на квалитетот е користење на внатрешните и 
надворешните процедури за да се подобри учењето на студентите.  
 
ЕВРОПСКА КВАЛИФИКАЦИСКА РАМКА  
Европската квалификациска рамка (ЕКР) е сеопфатна рамка која го прави 
транспарентен односот меѓу европските национални (и/или секторски) образовни 
рамки на квалификации и квалификациите кои тие ги содржат. Тоа е механизам на 
артикулација меѓу националните рамки. 
Во моментот, постојат две Европски квалификациски рамки. Едната се фокусира 
на високото образование и беше иницирана како дел од Болоњскиот процес, а 
другата се фокусира на цел еден спектар на образование и беше иницирана од 
страна на Европската комисија. Првата рамка се нарекува Рамка за квалификации 
на европското високообразовно подрачје, со кратенка EQF. Втората се протега 
низ сите области, вклучително и високото образование и се нарекува Европска 
квалификациска рамка за доживотно учење (EQF за LLL). 
 
ЕКР за високото образование, усвоена од 45 земји кои учествуваат во болоњскиот 
процес, е систем кој има за цел да:  

• Ги оспособи учениците (граѓаните, работодавците, итн.) ширум Европа да 
го разберат целиот спектар и односите меѓу разните национални, локални и 
регионални европски високообразовни квалификации 

• Промовира пристап, флексибилност, мобилност, соработка, транспарент-
ност, признавање и интеграција (врски) во рамките на европските високо-
образовни системи и меѓу нив.  

• Ја одбрани разновидноста во содржината и спроведувањето на образов-
ните програми и, според тоа, националните, локалните, регионалните и 
институционалните академски автономии.  

• Ја подобри конкуретноста и ефикасноста на европското високо образо-
вание.  

Погледнете и под Национална рамка на квалификации. 
 
ЕКТС (Европски систем на трансфер и акумулација на кредити)  
ЕКТС е кредитен систем фокусиран на студентот, заснован на оптоварувањето на 
студентот потребно за да се постигнат целите на една студиска програма и врз 
начелото дека 60 кредити сочинуваат оптоварување на редовен студент во текот 
на една академска година. Студентското оптоварување на редовните студиски 
програми во Европа во најголем број случаи претставува оптоварување од околу 
1500 до 1800 часа годишно. Кредитите се доделуваат врз основа на официјален 
план. Доколку една студиска програма ја надмине нормалната должина на една 
академска година, може да се доделат повеќе кредити. Тоа може да биде случај со 
програми на нивото на вториот циклус. Програма на ’полна календарска година’, 
дизајнирана да вклучува 50 до 52 недели редовно студирање (без летен одмор) 
може да има до 75 кредити, во зависност од исходите од учењето и поврзаното 
оптоварување. Освен што е систем за олеснување на мобилноста на студентите 
ширум Европа преку акумулацијата и трансферот на кредити, ЕКТС може да го 
олесни и дизајнирањето и развивањето на програмата, особено во поглед на 
надзор над потребите на студентите кои слушаат предмети кои се преклопуваат. 

 



 
ИЗБОРНА ПРЕДМЕТНА ЕДИНИЦА 
Една предметна единица или модул кој може да биде избран како дел од 
студиската програма, но не е задолжителна за сите студенти. Некои системи 
разликуваат избрани (т.е. предмети избрани од однапред дефиниран список) и 
целосно слободни изборни предметни единици.  
 
ИСПИТ 
Обично, формален писмен или устен тест со одреден број поени (на пр., на крајот 
или на средината на семестарот) или на крајот од програмата, модулот или 
предметната единица.  
 
КВАЛИФИКАЦИИ 
Сите дипломи и други сертификати кои ги издаваат надлежните власти со кои се 
потврдува успешното завршување на признаена студиска програма.  
 
КЛАС или ГЕНЕРАЦИЈА  
Група студенти кои започнале одредена студиска програма или предмет во исто 
време. 
 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенциите претставуваат динамична комбинација на когинитивни и 
метакогнитивни вештини, знаења и разбирање, интерперсонални, интелектуални и 
практични вештини, како и етички вредности. Негувањето на тие компетенции е 
цел на сите едукативни програми. Компетенциите се развиваат во текот на целата 
предметна единица и се оценуваат во различни фази од програмата. Некои 
компетенции се поврзани со предметот (специфични за одредено поле на студии), 
а други се генерички (заеднички за сите предмети во програмата). Вообичаено, 
развојот на компетенции се одвива на интегриран и цикличен начин во текот на 
програмата.  
 
КОНТАКТ ЧАСОВИ  
Период од 45-60 минути активности на настава/учење, во кој професорот е 
ангажиран лице в лице со ученик или со група ученици.  
 
КОНВЕРГЕНЦИЈА 
Конвергенцијата вклучува доброволно признавање и усвојување на општи 
политики за постигнување на заеднички цели. Конвергенцијата во архитектурата 
на националните образовни системи е нешто што е цел на болоњскиот процес. 
Проектот “TUNING” настојува да ги идентификува точките на конвергенција, 
признавајќи го и споделувајќи го знаењето за разновидноста на практиките, во 
рамките на широки прифатени рамки.  
 
КОНТИНУИРАН ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ/ОБРАЗОВАНИЕ 
Континуираниот професионален развој е начинот на кој луѓето кои работат ги 
оддржуваат, подобруваат и прошируваат своите знаења и вештини, и развиваат 
лични квалитети кои им се потребни во професионалниот живот. Некои можеби 
сакаат да го прават тоа преку запишување на целосна нова студиска програма, 
додека други може да се решат да завршат одредени модули или предметни 
единици соодветни на нивното знаење и профрсионални интереси. Погледнете и 
под Доживотно учење. 
 
КОНТИНУИРАНО ОЦЕНУВАЊЕ 
Систем на оценување при кој работата се оценува во текот на целата програма 
или предметна единица и не се потпира на завршниот испит. Добиените оцени 



често придонесуваат кон конечната оцена на студентот, или за предметот, или за 
годината или за целата студиска програма.  
 
КРЕДИТ 
’Валутата’ која се користи за да се измери оптовареноста на студентот во смисла 
на времето потребно да се постигне конкретен исход од учењето. Тоа им 
овозможува на професорите и на учениците да го оценат обемот и нивото на 
учење, врз основа на постигнување на исходите од учењето поврзано со 
оптовареноста измерена од временски аспект.  
Кредити може да му се доделат на ученикот како признание на верификуваното 
постигнување на зацртаните исходи на одредено ниво преку учење преку работа 
или претходно учење, како и преку работата во текот на курсот. Кредитите обично 
не може да се изгубат кога еднаш ќе се добијат, иако во одредени околности 
институцијата може да воведе правило дека кредитите мора да се доделат во 
одредена временска рамка, за да бидат признаени како дел од студиската 
програма. Тоа е случај во предметните области каде знаењето и вештините брзо 
се менуваат, како на пр., информатика, медицина, итн. Погледнете и под 
Оптовареност на студентот и Планирани исходи од учењето. 
 
КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 
Дескриптори на она што од ученикот се очекува да го стори и до кое ниво, со цел 
да демонстрира дека исходите (резултатите) од учење се постигнати и до кој 
степен. Критериумите се обично поврзани со циклусот и/или со дескрипторите на 
модулот кој се изучува во односната дисциплина. Тие обично им се презентираат 
на студентите во каталозите со предмети или слична документација, заедно со 
планираните исходи од учењето, наставниот план, итн., на почетокот на 
предметната единица.  
 
МЕНТОР 
Член на академскиот персонал на универзитетот, кој го следи напредокот на 
докторски кандидат, обезбедува совет и насоки и може да биде вклучен во 
оценување на тезата. Погледнете и под Теза.  

МЕТОДИ НА НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
На универзитетите се користи широк спектар на наставни техники. Низата 
наставни техники во голема мера зависи од наставната форма на образованието 
(лице в лице, образование преку кореспонденција или образование од далечина). 
Консултациите во рамки на “Tuning” проектот го формираа следниот список (кој ни 
оддалеку не е исцрпен).  

• предавања 
• семинар (настава во мали групи) 
• консултации 
• истражувачки семинар 
• вежби 
• работилници (практична настава во училница) 
• решавање проблеми на час 
• лабораториски предавања 
• часови на демонстрација 
• стажирање 
• работна пракса 
• работа на терен 
• учење од далечина (кое може да биде електронско или во хартиена форма) 
• електронско учење (кое може да биде целосно онлајн или во коминација со 

други техники и средини) 
 



Ваквите списоци се само индикативни и се, всушносгт, само список на категории 
на наставни активности, затоа што начинот на кој се изведува секоја од нив може 
значително да варира не само меѓу академскиот персонал, туку и во секојдневната 
практика на еден ист наставник, во зависност од фокусот на наставата и 
посакуваните исходи од учењето на студентите.  
Како и кај наставата, на универзитетите се користи и широка лепеза на активности 
на учење. Следниот (неизбежно делумен) список на често користени активности на 
учење дава одредена идеја за богатството кое е можно во наставата и учењето.  

• Посета на предавања, семинари и вежби, лабораториски часови 
• Учество во решавање проблеми на час 
• Фаќање белешки 
• Вршење истражувања за релевантни материјали во библиотеки и онлајн 
• Прегледување на литературата 
• Читање и изучување текстови или други материјали 
• Сумирање  
• Спроведување сè посложени истражувања/независни проекто или групни 

проекти 
• Практикување технички, математички или лабораториски вештини 
• Практикување професионални вештини (на пр., работа како медицинска 

сестра, медицина, настава) 
• Истражување и пишување трудови, извештаи, сè  потешки дисертации (во 

смисла на големина и сложеност на материјалот) 
• Работење со други студенти на заедничка изработка на извештај/ 

дизајн/решение на проблем 
• Подготовка и правење усни презентации, во групи или индивидуално 
• Давање конструктивна критика на работата на други и користење на 

критиката од други на продуктивен начин 
• Водење и учествување во состаноци на корисен начин (на пр., на состаноци 

на семинарски групи) 
• Водење тимови и кооперативно работење како член на група, тим 

 
МОДУЛ 
Терминот модул има различни значења во различни земји. Во некои, тој значи 
предметна единица; во други, модулот е група предметни единици. Заради 
разбирливост, проектот ја користи дефиницијата на ЕКТС: модулот е дефиниран 
како предметна единица во систем во кој секоја предметна единица го носи истиот 
број кредити или неколкукратен производ од истите. Погледнете и под Предметна 
единица.  
 
НАЦИОНАЛНА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ  
Националната рамка на квалификации е единствен опис на национално или на 
ниво на образовниот систем, која е сфатена на меѓународно ниво. Рамката дава 
опис на сите квалификации кои се доделуваат во конкретниот систем и ги поврзува 
едни со други на кохерентен начин. Еден многу јасен пример е примерот на 
Република Ирска http://www.nqai.ie/en/ Погледнете и под Дескриптори на 
квалификациите.  
 
НИВО 
Нивоата се сметаат за низа последователни чекори кои ученикот треба да ги 
преземе (во рамките на еден развоен континуум) изразени преку спектар 
генерички исходи, во рамките на дадена програма.  
 
НИВО НА КРЕДИТИ 
Индикатор на релативната побарувачка за учење и на автономијата на ученикот во 
дадена предметна единица или модул. Обично се заснова на сложеноста и 

http://www.nqai.ie/en/


длабочината на учењето и понекогаш е поврзана со годината на студии (на пр., 
ниво 1/2/3 во текот на тригодишна програма), или видот на предметната содржина 
(на пр., основно/преодно/напредно).  
 
ОПТОВАРУВАЊЕ НА СТУДЕНТОТ 
Времето (изразено во часови) кое се очекува дека му е потребно на просечен 
ученик (во одреден циклус/на одредено ниво) за да ги постигне специфицираните 
исходи од учењето. Тоа време ги вклучува сите активности на учење кои се бараат 
од студентот (на пр., предавања, семинари, практична работа, студирање во 
слободно време, професионални посети, испити).  
 
ОЦЕНА 
Нумеричка или квалитативна мерка, заснована на добро дефинирани критериуми, 
која се користи за да се опишат резултатите од оценувањето во индивидуален 
модул или предметна единица или во комплетна студиска програма.  
 
ОЦЕНУВАЊЕ 
Целокупниот спектар од методи кои се користат за да се вреднува постигнувањето 
на студентот во една предметна единица или модул. Обично, тие методи 
вклучуваат писмени, усни, лабораториски, практични тестови / испити, проекти, 
перформанси и портфолија. Вреднувањата може да се искористат за да се 
оспособат учениците да го вреднуваат сопствениот напредок и да ги подобрат 
минатите перформанси (формативно оценување) или самата институција да 
процени во поглед на тоа дали ученикот ги постигнал исходите од учење по 
предметната единица или модул (сумарно оценување). Погледнете и 
Континуирано оценување / оценување врз основа на критериуми 
 
ОЦЕНУВАЊЕ ВРЗ ОСНОВА НА КРИТЕРИУМИ 
Кај оваа форма на оценување, одредни исходи, т.е. знаење, разбирање, вештини, 
способности и/или ставови се специфицирани како критериуми за добивање 
’преодна’ оцена. Ваквото оценување може да се поврзе со посакуваните исходи 
или со ’минималниот праг’ на исходи од учењето кој треба да се постигне. Кај 
другите видови оценување, учениците се вреднуваат едни во однос на други, 
вообичаено во однос на нивната генерација. Вториот систем на оценување, сам по 
себе, не е компатибилен со наставната програма заснована на компетенции.  
 
ПЛАНИРАНИ ИСХОДИ ОД УЧЕЊЕТО 
Планираните исходи од учењето се изјави дадени од страна на академскиот 
персонал во поглед на тоа што се очекува ученикот да знае, да разбира и/или да 
биде во можност да демонстрира по завршувањето на еден процес на учење. 
Исходите од учењето мора да бидат пропратени со соодветни критериуми за 
оценување, кои може да се користат за да се оцени дали очекуваните исходи од 
учењето се постигнати. Исходите од учењето, заедно со критериумите за 
оценување, ги наведуваат условите за доделување кредити. Акумулацијата и 
трансферот на кредити се олеснети доколку се дефинирани јасни исходи од 
учењето, во кои прецизно се наведени постигнувањата за кои се доделуваат 
кредитите.  
 
ПОВТОРНО ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ  
На студентите кои не биле во можност да полагаат или не положиле или не биле 
оценети за некој испит на првата закажана дата може да им се даде можност 
повторно да го полагаат испитот на подоцнежна дата. Во случаи кога се нуди 
повторно полагање на испитот, кандидатот се смета дека го положил или не го 
положил испитот откако ќе бидат познати резултатите од повтореното полагање.  
 
ПРЕДМЕТ 



Често се користи како синоним на програма или предметна единица. Проектот 
“Тuning” го прифати значењето на овој термин со кое се означува целосна студиска 
програма која води кон диплома, а преметните единици се помали единици на 
структурираната настава и учење во таквата програма.  
 
ПРЕДМЕТНА ЕДИНИЦА 
Засебна, формално структурирана единица за изучување. Треба да има 
кохерентна и експлицитна низа на исходи од учењето, изразена преку компетенции 
кои треба да се стекнат, како и соодветни критериуми за оценување. Предметните 
единици може да имаат различен број кредити, иако се препорачува единиците да 
носат униформен број на кредити или неколкуратен производ од истите. Тие 
единици, заедно со работата на тезите и практичната работа (каде што тоа е 
потрбно), се главните елементи на програмите.  
 
 
ПРОФИЛ НА ДИПЛОМАТА 
Опис на карактерот на студиската програма или квалификацијата. Описот ги дава 
главните карактеристики на програмата, кои почиваат на конкретните цели на 
програмата, на тоа како истата се вклопува во академската мапа на дисциплини 
или тематски студии и каква е нејзината релација со професионалниот свет. 
Одлуката да се воведе нов профил на квалификација обично треба да е исход на 
процес на анализи на потребите на општеството, во комбинација со тие на 
конкретните предметни области, како и финансиските средства и персоналот кои 
треба да бидат ставени на располагање за да се воведе програмата.  
 
РАБОТА ВО ТЕКОТ НА КУРСОТ 
Работата во текот на курсот се однесува на потребните (и вообичаено оценети) 
активности на учење во текот на една предметна единица или модул.  
 
РЕФЕРЕНТНИ ТОЧКИ  
Непропишани индикатори кои овозможуваат споредба на студиски програми на 
одредено ниво и во одредена предметна област.  
 
СТУДИСКА ПРОГРАМА 
Одобрена низа модули или предметни единици признаени како дел од процесот на 
добивање диплома, кои треба да се дефинирани преку низа од исходи од учењето, 
изразени во вид на компетенции кои треба да се стекнат за да се добијат 
предвидените кредити.  

ТЕЗА 
Формално презентиран писмен извештај заснован на независно истражу-
вање/испитување/проектна работа, кој е потребен за да се додели диплома 
(обично за првиот или вториот степен на образование или за докторат). Може да 
се нарече и дисертација.  
 
“Tuning” ПРОЕКТОТ  
“Тuning” (подесување) на образовните структури во Европа е проект зад кој стојат 
универзитетите, а чија цел е да се понуди универзитетски приод кон 
спроведувањето на болоњскиот процес во високообразовните институции и на 
нивот на предметни области. Приодот на проектот се состои од методологија за 
(ре)дизајнирање, развој, спроведување и вреднување на студиски програми за 
сeкој од болоњските циклуси. Понатаму, проектот служи како платформа за 
утврдување референтни точки кои почиваат на исходите од учењето, изразени 
како компетенции. Проектот разликува генерички и компетенции поврзани со 
предмети. Проектот работи на развивање дескриптори на циклусот (нивоата) за сè 



поголем број предметни области. Лансиран во 2000 година и поддржан и 
финансиски и морално од страна на Европската комисија, тој денес го опфаќа 
најголемиот дел од земјите потписнички на Болоњската декларација, вклучувајќи ја 
и Украина и, од 2003 г., Руската Федеративна Република. Споредлив проект е 
започнат во 2003 година во 18 земји во Централна и Јужна Америка: Тјунинг на 
Латинска Америка. Тој е финансиски поддржан од страна на Европската комисија, 
како дел од проектот Алфа.  

 
ЦИКЛУСИ  
Сите европски високообразовни квалификации се лоцирани во три циклуса. Една 
од целите наведени во Болоњската декларација беше “воведување на систем кој 
почива на два главни циклуса, додипломски и постдипломски“. Докторските студии 
се сега вклучени во болоњската структура и се нарекуваат трет циклус.  



КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ 
 
“Tuning” проектот е координиран од Универзитетот во Деусто, Шпанија и 
Универзитетот во Гронинген, Холандија. 

Генерални координатори 

 
Julia González 
University of Deusto 
Spain 
relint@relint.deusto.es  
 

 
Robert Wagenaar 
University of Groningen 
The Netherlands 
r.wagenaar@rug.nl  

 
Асистенти на проектот 

 
 
Ingrid van der Meer 
Faculty of Arts, Tuning Project 
University of Groningen 
P.O. Box 716 
9700 AS Groningen 
The Netherlands 
Tel.: + 31 35 542 5038 / +31 50 3635263 
Fax: + 31 50 363 5704 
y.van.der.meer@rug.nl  
 

 
Pablo Beneitone 
International Relations Office 
University of Deusto 
Av. De las Universidades 24 
48007 Bilbao 
Spain 
Tel. :+34 944 139 068 
Fax: +34 944 139 069 
pbeneito@relint.deusto.es  

 

Посетете ја веб страната на Проектот за повеќе информации:  
http://tuning.unideusto.org/tuningeu  и www.rug.nl/let/tuningeu
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“Tuning” проектот е поддржан од Европската комисија преку програмите Сократес и 
Темпус (на Директоратот за образование и култура) 
 
Оваа публикација ги одразува ставовите само на нејзините автори, а Европската 
комисија не може да се повикува на одговорност за какво и да е користење на 
информациите содржани во истата.  
 
© Tuning Project 
Иако целиот материјал изготвен како дел од “Tuning” проектот е сопственост на 
неготвите формални учесници, другите високообразовни институции може слободно 
да го тестираат и да го користат материјалот откако ќе се публикува, под услов да се 
наведе изворот.  
 
Ниту еден дел од оваа публикација, вклучителни и насловната страна, не смее да се 
репродуцира, складира или пренесува во каква и да е форма и со какви и да е 
средства, без оглед дали се електронски, хемиски, механички, оптички, со 
преснимување или фотокопирање, без претходна дозвола од издавачот.  
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