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Документот е изработен во рамките на Твининг ИПА проектот финансиран од ЕУ:  
„Понатамошно подобрување   на системот за развој и имплементација на 
Националната рамка на квалификации“, MK 13 IPA SO 02 15,  Компонента 1. 
Подобрување на релевантното законодавство поврзано со НРК, Активност 1.3.1. 
Ажурирање и развој на Протоколи и правилници релевантни за системот на НРК, од 
страна на експертите Билјана Бирач, Ана Тецилажиќ Горшиќ и Ружица Белјо Лучиќ 
во соработка со националните експерти Наташа Јаневска, Борчо Алексов и Нада 
Стоименова. 

 

Изразуваме и благодарност до сите учесници кои со свои идеи и сугестии помогнаа во 
изработката на документот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Согласно Законот за Национална рамка на квалификации, член 6а и член 15, Националниот 

одбор за Македонската рамка за квалификации, претставуван од претседателот, заедно со 
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Одборот за акредитација и евалуација на високото образование, претставуван од 

претседателот _________________________________________ 

и Министерството за образование и наука, претставувано од Министерот, 

________________________________________   

(Во натамошниот текст: Страните) 

Го потпишаа следниот  

 

ПРОТОКОЛ  

за соработка на Националниот одбор  

за Македонската рамка за квалификации и  

Одборот за акредитација и евалуација во високото образование за евалуација 

на Стандардите на квалификации и вклучување на квалификациите во 

Македонската рамка за квалификации 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член1 

Протоколот за соработка на Националниот одбор за Македонската рамка за 

квалификации и Одборот за акредитација и евалуација во високото образование за 

евалуација на Стандардите на квалификации и вклучување на квалификациите во 

Македонската рамка за квалификации (во понатамошниоттекст:Протоколот) ја регулира 

соработката помеѓу Националниот одбор за Македонска рамка на квалификации (во 

натамошниот текст: Национален одбор), Одборот за акредитација и евалуација во високото 

образование и Министерството за образование и наука, Одделението за Национална рамка 

на квалификации, за евалуација и усвојување на Стандарди на квалификации на ниво V-А, 

ниво VI и VII и нивно внесување во Регистарот на квалификации (во натамошниот текст: 

Регистарот). 

Секоја страна ќе назначи едно лице одговорно за контакт со другите вклучени Страни 

во врска со прашањата поврзани со овој Протокол. 

 

Член2 

 Сите термини кои се користат во машки род во овој Протокол, се родово неутрални и 

поеднакво се однесуваат и на мажи и на жени.  

 

II. ЕВАЛУАЦИЈА НА СТАНДАРДИ НА КВАЛИФИКАЦИИ 

   Предлог  за  вклучување на Стандарди на квалификации во Регистарот 

 

Член3 

Националниот одбор ја усвојува Методологијата за развој и евалуација на 

Стандардите на квалификации за ниво V и нивоа VI и VII. 

Високообразовната институција или високоо бразовните институции ќе развијат Стандард на 

квалификација врз основа на компетенциите кои ги задоволуваат потребите на засегнатите 

страни (пазарот на трудот, општеството, корисниците и системот на квалификации) и според 

Методологијата од став 1. 
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Задолжителни делови на Стандардот на квалификации се: 

- Назив на квалификацијата 

- Ниво на квалификацијата 

- Вкупен број на кредитина квалификацијата 

- Критериуми за упис 

- Цел(и) на квалификацијата 

- Задолжителни резултати од учење (задолжителните резултати од учењето треба да 

бидат најмалку 60 проценти од сите резултати од учење на студиските програми 

застекнување на квалификација) 

- Начинот на кој се стекнуваат резултати од учење 

- Начин на оценување на резултатите од учење 

- Човечки ресурси за спроведување на програма за стекнување на резултати од учење 

- Материјални услови за спроведување на програмата за стекнување на резултати од 

учењето 

- Пристап до пазарот на труд. 

Предлогот за вклучување на Стандард нa квалификации во Регистарот се доставува 

или по пошта или електронски до Одделението за НРК. 

Предлогот за вклучување на Стандардот на квалификации во Регистарот се состои 

од предлогот на Стандардот и придружниот допис. 

Придружниот допис дава кратки информации за причините за развивањето или 

ревизијата на Стандардот, користените методи и експерти кои се вклучени во развојот на 

Стандардот, користените документи и други информации важни за евалуација на предлогот. 

Одделението за НРК оценува дали испратената документација е уредно 

комплетирана и ги подготвува предлозите за евалуацијата што ја спроведува Националниот 

одбор. 

 

Евалуација на релевантноста 

Член 4 

Националниот одбор ја оценува релевантноста на предложениот Стандард на 

квалификации за пазарот на труд, општествените и индивидуалните потреби. 

Оценувањето на релевантноста на предложениот Стандард на квалификации го 

врши Националниот одбор според следниве општи критериуми: 

- Различни студии за анализа на пазарот на трудот се користени како основа за 

развивање на Стандардот на квалификации. 

- Релевантноста на Стандардите за квалификации е прикажана во стратешките 

документи и документите за политики. 

- Анализирани се податоци за можностите за вработување и вработливоста 

- Квалификацијата придонесува за општата благосостојба на граѓаните и приоритетите 

за социјален развој, како и за личниот развој, самоувереноста и креативноста на 

поединците, особено земајќи ги предвид демократските принципи, почитувањето на 

човековите права и основните слободи и човековото достоинство. 

Националниот одбор го оценува предложениот Стандард на квалификација 

користејќи ги општите критериуми од став 2 и специфичните критериуми пропишани со 

Методологијата за развој и евалуација на Стандардите на квалификации, усвоени од 

Националниот одбор. 
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Националниот одбор може да побара мислење од надлежната Секторска комисија за 

квалификации, доколку постои, или друго релевантно тело или да формира ad-hoc тело за 

проценка на релевантноста на квалификациите за пазарот на труд, општествените и 

индивидуалните потреби. 

Во случај кога телото од став 4 ќе го оцени предлогот, се користат исти критериуми 

одстав 2 и став 3. 

Конечното мислење за релевантноста го издава Националниот одбор врз основа на 

мислењето на телото од став 4, доколку е применливо. 

Доколку Националниот одбор го оцени предлогот како неоправдан, во однос на 

релевантноста за пазарот на трудот, општествените и индивидуалните потреби, истиот ќе го 

отфрли предлогот за вклучување на Стандардот на квалификација во Регистарот и ќе 

издаде Решение кое ќе содржи објаснување за секој од критериумите од ставовите 2 и 3, 

или, доколку е применливо, мислењето на телото од став 4. Одлуката ја потпишува 

Претседателотна Националниот одбор. 

Во случај на одбивање на предлогот за вклучување на Стандардот на 

квалификацијаво Регистарот, на барателот му е дозволено да предложи ревидиран 

Стандард на квалификација не порано од шест месеци по одбивањето. 

Доколку Националниот одбор го оценил предлогот како оправдан, во однос на 

релевантноста на пазарот на труд, општествените и индивидуалните потреби, ќе даде 

позитивно мислење за предлогот. 

Позитивното мислење на Националниот одбор содржи објаснување за секој од 

критериумите од став 2 и став 3 или, доколку е применливо, мислењето на телото од став 4. 

Мислењето го потпишува Претседателот на Националниот одбор и се испраќа до 

Одделението за НРК. 

Одделението за НРК ќе гоподготви и го испрати предложениот Стандард на 

квалификација за понатамошна евалуација на квалитетот која ќе ја изврши Одборот за 

акредитација и евалуација на високото образование. 

Комуникацијата помеѓу Националниот одбор и Одборот за акредитација и евалуација во 

високото образование се одвива преку Одделението за НРК.  

 

Евалуација на квалитетот  

Член5 

 
Одборот за акредитација и евалуација во високото образование ги евалуира следниве 

елементи на предлогот:  

- доколку резултатите од учење од Стандардот на квалификација се усогласени со 

општите описи на соодветното ниво на квалификација како што е пропишано во Член 

7 од Законот на Националната рамка на квалификации и Член 9 и Член 11 од 

Уредбата за Национална рамка на квалификации во високото образование.  

- доколку критериумите за упис се јасно дефинирани, 

- доколку вкупниот број на кредити од предлогот за Стандардот на квалификација е 

усогласен со минималното барање за број на кредити за одреденото ниво,  

- доколку предложениот начин на кој резултатите од учење се постигнуваат е 

соодветен,  

- доколку предложениот начин на кој резултатите од учење се оценуваат е соодветен, 
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- доколку предложените човечки ресурси за имплементација на програмата за 

постигнување на резултатите од учење е соодветна,  

- доколку предложените материјални услови за имплементација на програмата за 

постигнување на резултатите од учење е соодветна,  

- Доколку називот на предложената квалификација е јасна за сите засегнати страни, и 

во согласност со одредбите од Законот за високо образование кои ги регулираат 

називите, и во согласност со Класификацијата на научно-истражувачките области за 

оценување, полињата и областите од Фраскати класификацијата.  

Одборот за акредитација и евалуација во високото образование го дава своето 

експертско мислење на Стандардизиран образец кој опишува јасно прифаќање или 

одбивање на оценетиот предлог и објаснување за секој од евалуираните елементи.  

Експертското мислење на Одборот за акредитација и евалуација го потпишува 

Претседателот на Одборот за акредитација и евалуација во високото образование и го 

доставува или по пошта или електронски до Министерството за образование и наука, до 

Одделението за НРК. 

Одделението за НРК го подготвува предложениот Стандард на квалификации до 

Националниот одбор за финално одобрување.  

 

Финално одобрување  

Член 6 

 
Врз основа на позитивното мислење на Одборот за евалуација и акредитација на 

високото образование, Националниот одбор донесува Одлука за вклучување на 

предложениот Стандард на квалификација во Регистарот. 

Одлуката од став 1 содржи два анекси: мислењето на Националниот одбор за 

релевантноста на предлогот и мислењето од Одборот за евалуација и акредитација на 

високото образование, за квалитетот на предлогот. 

Врз основа на негативното мислење на Одборот за евалуација и акредитација во 

високото образование, Националниот одбор го одбива предлогот за вклучување на 

Стандардот на квалификација во Регистарот и издава Одлука која содржи два анекси: 

мислењето на Националниот одбор за релевантноста на предлогот и мислењето од 

Одборот за евалуација и акредитација на високото образование, за квалитетот на 

предлогот. 

Во случај на одбивање на предлогот за вклучување на Стандардот на квалификација 

во регистарот, на апликантот/ му се дозволува да предложи ревдииран Стандард на 

квалификација не порано од шест месеци по одбивање  на предлогот.  

 

Вклучување на Стандардот на Квалификација во Регистарот  

Член 7  

 
Врз основа на Одлуката за вклучување на Стандардот на квалификација во 

Регистарот издадена од Националниот одбор, Одделението за НРК го вклучува Стандардот 

на квалификација во Регистарот.  

 

Образование и обука на засегнатите страни  
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Член 8  
 

Членовите на Националниот одбор и членовите на Одборот за евалуација и 

акредитација на високото образование ќе бидат запознаени со методологијата за развивање 

и евалуација на Стандарди на квалификации и ќе поминат специфична за нив креирани 

обуки за евалуација на Стандарди на квалификации.  

Министерството за образование и обука е должно да органзиира обуки за членовите 

на Националниот одбор и за членовите на Одборот за евалуација и акредитација на 

високото образование. 

 

Доверливост на податоци во врска со Протоколот  

Член 9 

Вклучените страни се согласуваат дека без претходно писмено одобрение од другите 

страни нема да  откријат доверливи информации директно или индиректно поврзани со 

интересот на сите институции, освен на лица овластени од страна на сите вклучени страни. 

Под доверливи информации се подразбираат: документи, заклучоци, извештаи и/или 

други информации означени како „доверливи", кои страните ги споделуваат едни со други. 

Сите вклучени страни се согласуваат дека обврската за доверливост се применува 
на неограничен временски период, дури и по евентуалното прекинување на Протоколот. 

 

Стапување на сила и престанок  

Член 10  

Овој Протокол стапува на сила на денот на потпишување од сите три Страни.  

Еднаш потпишан, тој е важечки најмалку десет (10) години од датумот на 

потпишување од сите ополномоштени страни. По истекот на овој период, тој може да се 

обнови или проодлжи по взаемен договор.  

Секоја Страна може да го раскине овој Протокол само со претходно писмено 

известување на другите потписни Страни.  

Протоколот може да се ревидира секоја година само со претходно писмено барање 

за измени поднесено до другите Страни.  

 

 

Ополномоштени потписници и претставници  

Член 11  

Ополномоштени потписници на овој Протокол се директорите/ раководителите на 

сите инволвирани страни: Министерството за образование и наука, Националниот одбор за 

Македонската рамка на квалификации и Одборот за евалуација и акредитација во високото 

образование. 

Секоја од инволвираните Страни, по претходно писмено известување на другите, ќе 

назначи претставници, ополномоштени да ја претставуваат иснтитуцијата во 

спроведувањето на обврските кои произлегуваат од овој Протокол.  

 

Јазик  
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Член 12 

Протоколот е подготвен на македонски јазик во 6 (шест) идентични копии, од кои 2 

(две) се за секоја инволвирана страна.  

 

Согласност  

Член 13  

Потписниците на овој Протокол се согласуваат за содржината на Протоколот и се 

согласуваат да го спроведуваат.  

 

Потписници:  

 Миниситерство за образование и наука 

______________________________________________ 

Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации  

__________________________________________________ 

Одборот за евалуација и акредитација во високото образование. 

_________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
Усвоен на 4 – тата седница на Националниот одбор на Македонската рамка на квалификации 
одржана на  31 октомври 2017 година. 

 


