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2.2.1. Preschool education 

o  General description 

Предучилишно образование (ISCЕD 0) опфаќа деца на возраст од 0 до 6 години, односно до поаѓање во 
училиште. Програмите ги запознаваат децата со животот во општеството и ги подготвуваат за читање, 
пишување и математика, развивање на способностите во јазикот и други вештини низ цртање, боење, 
моделирање, пеење и играње. Со ова образование се опфатени и деца со посебни потреби. 
 
Програмите се изведуваат во градинки и центри за ран детски развој. Установите за згрижување и 
воспитание на деца можат да бидат јавни (државни и општински) и приватни. Домашно правно и фи-
зичко лице може да основа агенција за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна 
возраст на повик. Физички лица можат да вршат одредени работи за згрижување и воспитание на 
деца од предучилишна возраст како професионална дејност, во домот на родителите или во сопст-
вениот дом. За деца кои не посетуваат детска градинка може да се организираат скратени вонинсти-
туционални форми за згрижување и воспитание. Ова образование, исто така, се обезбедува во 
болници, посебни училишта или центри за обука.  
 
Statistics on preschool education 
 
Table 1. Coverage in institutions for care and education of children - kindergartens (gross rates)

1
  

  Gross rate 

                           Total female 

 age 
total 

children 

population at the 
same age, 31.12 

(02,03,04...) 
gross rate total children 

population at the 
same age, 31.12 

(02,03,04...) 

gross 
rate 

2003/2004 

                                   
from 0 to 7+ 

years 

  36605   228 193 16,04   17 659   110 292 16,01 

2004/2005   36392   222 598 16,35   17 740   107 594 16,49 

2005/2006   20967   216 865 9,67   10 268   104 998 9,78 

2006/2007   21525   213 143 10,10   10 622   103 258 10,29 

2007/2008   20564   209 924 9,80   10 136   101 624 9,97 

2008/2009   21 711   208 458 10,42   10 803   100 986 10,70 

2009/2010   22 213   206 232 10,77   10 896   99 823 10,92 

2010/2011                                               
from 0 to 6+ 

years 

  23 157   183 145 12,64   11 427   88 559 12,90 

2011/2012   25 056   182 451 13,73   12 254   88 200 13,89 

2012/2013   26 885   182 734 14,71   13 081   88 364 14,80 

Source: State Statistical Office        

        

Table 2: Coverage in institutions for care and education of children - kindergartens (net rates)
2
  

 

                          Тotal female 

age 
total 

children 
population at the same 
age, 31.12 (02,03,04...) 

net rate 
total 

children 

population at 
the same age, 

31.12 
(02,03,04...) 

net rate 

2003/2004 0-6   34 486   171 844 20,07   16 659   83 139 20,04 

2004/2005 0-6   34 608   168 928 20,49   16 844   81 655 20,63 

2005/2006 0-6   20 442   165 387 12,36   10 019   80 087 12,51 

2006/2007 0-6   20 256   163 431 12,39   10 026   79 224 12,66 

2007/2008 0-6   20 490   160 297 12,78   10 101   77 652 13,01 

2008/2009 0-6   21 638   158 658 13,64   10 769   76 873 14,01 

2009/2010 0-6   22 185   159 086 13,95   10 879   77 002 14,13 

2010/2011 0-6   23 103   159 932 14,45   11 405   77 288 14,76 

2011/2012 0-6   25 024   159 458 15,69   12 237   77 176 15,86 

2012/2013 0-6   26 864   160 657 16,72   13 071   77 517 16,86 

Source: State Statistical Office  

                                                      

1
 The gross rate equals the overall number of children in kindergartens, regardless of age, divided by the number of the population 
usually covering that specific age group. 

2
 The net rate equals the overall number of children in kindergartens at certain level of age complying with the age defined by law, and 
divided by the number of the population usually covering that specific age group. 
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Дејноста на детската градинка се остварува според следните видови програми: 
- целодневен престој (во траење од 9 до 11 часа); 
- полудневен престој (во траење од 4 до 6 часа);  
- скратени програми (во траење од 260 до 600 часа) за деца на возраст од три до шест години. 
Програмите опфаќаат згрижување и воспитување на децата. Наменети се и за деца на 
подолготрајно болничко лекување. 

- пилот програми – се реализираат во јавни детски градинки, по одобрение од министерот за труд и 
социјална политика, а по претходно добиено мислење од Бирото за развој на образованието. 

- вонинституционални форми за активности со деца одобрени од министерот за труд и социјална 
политика, а по добиено мислење од Бирото за развој на образованието - кратки програми од три 
часа дневно: игри, креативни работилници, детски работилници од подрачјето на културата и 
уметноста, спортски активности. Наменети се за деца на возраст од три години до поаѓање во 
основно училиште. Се спроведуваат во јавни детски градинки.  

 
The document Standards for Early Childhood Learning and Development of Children Aged 0 – 6 Years is provided on 
the web page: www.mrk.mk. 

o Legal framework 

• Закон за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13,12/14, 44/14, 
144/14, 10/15 и 25/15) 

• Правилник за начинот на работа и обезбедување на услови за остварување на педагошко-методската 
практика на студентите од соодветните студии за предучилишно воспитание и други соодветни 
факултети во јавните установи за деца („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/2013) 

• Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Централниот регистар на установи за 
деца, регистарот на јавните установи за деца основани од општината и општината во градот 
Скопје, регистарот на агнеции за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна 
возраст и регистарот на физички лица кои самостојно вршат одредени работи од дејноста 
згрижување и воспитание на деца како професионална дејност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.61/2013) 

• Правилник за начинот на стручно усовршување на вработените во установите за деца („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.61/2013) 

• Правилник за начинот на давање на услугите на јавната детска градинка во други просторни 
услови („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/2013) 

• Правилник за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за 
работа на директори на установи за деца, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи 
и негуватели во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, начинот 
на спроведување на обуките, како и за формата и содржината на образецот на лиценцата за 
работа („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/13, 154/13) 

• Правилник за формата, содржината и начинот на водење на педагошката документација и 
евиденција во детска градинка и центар за ран детски развој („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.87/13, 154/13 и 127/2014) 

• Правилник за индикаторите за вреднување на успехот на планираните активности од развојниот 
план на установите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.87/13) 

• Правилник за вршење на дејноста на установите за деца („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/14, 40/14, 136/14 и 71/15). 

 
Strategies and other documents 

• Програма за рано учење и развој (Службен весник на РМ бр. 46/14)  

• Програма за рано учење и развој на деца со пречки во развојот („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.82/15) 

• Стандарди за рано учење и развој, Скопје, 2009 www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/ran_detski_razvoj.doc 

• Програма за едукација на децата од предучилишна возраст во установите за згрижување и 
воспитување на деца, со процесот на одгледување  и консумирање на здрава храна („Службен 
весник на РМ“, бр. 98/14) 
 

o  Governance 

Министерството за труд и социјална политика донесува Стандарди за рано учење и развој, 
програми од областа на предучилишното воспитание и образование,  врши надзор над згрижувањето, 
воспитанието, престојот и исхраната на децата.  
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Бирото за развој на образованието: предлага наставни планови и програми; врши и организира 
истражувања во областа на образованието; врши советодавна стручна работа за подобрување на 
квалитетот на образованието; врши стручен увид во начинот на планирање и реализација на настав-
ните единици. 
 
Јавна детска градинка/центар за ран детски развој основа советот на општината и Владата на 
Република Македонија, по претходно добиено мислење од МТСП.Орган на управување во установата 
е Управен одбор од седум члена (претставници од основачот, јавната установа, родителите и општи-
ната). Со установата раководи директор со завршено високо образование, најмалку 5 години работно 
искуство и лиценца за директор на установа за деца. За стручната работа и остварување на јавната 
дејност за деца се формира Стручен совет. Задолжително се формира Совет на родители, кој го 
следи, разгледува и дава мислење за работењето на установата.  
 
Државниот просветен инспекторат врши надзор врз остварувањето на образовната работа.   
 

o  Teacher qualif ications 

Наставниот кадар (воспитувачи) е со завршено високо образование за предучилишно воспитание и 
образование и соодветна лиценца. 
 

o  Learning outcomes 

Воспитно-образовната работа се изведува според Програма за рано учење и развој базирана на 
Стандарди за рано учење и развој. Програмата овозможува стекнување на следните компетенции: мо-
торен развој и здраво и безбедно однесување; социо-емоционален развој; развој на јазикот, комуникација и 
подготовка за писменост; когнитивен развој и стекнување на општи знаења, како и пристап кон учење. 

o  Quality assurance 

Верификација на Програма за рано учење и развој – Ја изготвува Бирото за развој на образованието, 
а ја донесува министерот за труд и социјална политика. 
 
Верификација на установа за згрижување на деца - Установата може да започне со работа откако 
министерот ќе утврди дека се исплнети условите предвидени со Правилник. 
 
Долгорочен развоен план со цели и индикатори за вреднување на квалитетот на работата – го 
изготвуваат установите. Подрачја: развојни постигања кај децата; инклузивни педагошки практики; 
развивање на човечки ресурси и професионален развој на педагошкиот персонал; етички кодекси на 
однесување деца-воспитувач-родители-семејство; курикулум сообразен со развојните потреби и 
интереси на децата во групата и индивидулано итн.. 
 
Надзор на воспитно-образовната работа – континуирано го врши Државниот просветен инспекторат. 
Надзорот опфаќа организација и реализација на наставните планови и програми, водењето на педагошка 
евиденција и документација, како и соодветноста на наставниот кадар (воспитувачи).  
 
Лиценцирање директори и други лица за работа во системот на згрижување и воспитание на деца од 
предучилишна возраст – лиценцирањето го врши Комисија формирана од министерот за труд и социјална 
политика. Лиценцирањето се состои од обука и полагање стручен испит. Лиценцата ја издава министерот.   
 
Table 3. Summative presentation of pre-school education   

Entry 

requirements 

Возраст од 0 до 6 години (до поаѓање на училиште). 

Education and 

training 

Процесот се реализира според Програмата за рано учење и развој според, согласно 
старосната возраст на децата (до две години, од 2-3 години, од 3-4 години, од 4-5 и од 5-6 
години). Програмите ги запознаваат децата со животот во општеството и ги подготвуваат за 
читање, пишување и математика, развивање на способностите во јазикот и други вештини низ 
цртање, боење, моделирање, пеење и играње. Со ова образование се опфатени и деца со 
посебни потреби. 

Financing Од Буџетот на Република Македонија, од буџетот на единиците на локалната самоуправа, ко-
финансирање од родителите, приватно, донации и др. 

Teachers 

qualifications 

Наставниот кадар (воспитувачи) е со завршено високо образование за 
предучилишно воспитание и образование и соодветна лиценца. 
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Expected 

learning 

outcomes 

Програма за рано учење и развој базирана на Стандарди за рано учење и развој. Програмата 
овозможува стекнување на следните компетенции: моторен развој и здраво и безбедно одне-
сување; социо-емоционален развој; развој на јазикот, комуникација и подготовка за 
писменост; когнитивен развој и стекнувања на општи знаења, како и став кон учење. 

Assessment 
and awards 

 

Се врши проценка на степенот на развој на детето при влез во секоја возрасна група. За 
секое дете се води портфолио кое содржи: листи за постигнувањата, анегдотски белешки, 
студии на случај; фотографии од различни активности; видео и аудио записи; протокол на 
набљудување; евалуациски листи изработени од воспитувачот. На крајот се мери напредокот. 
Се следи индивидуалниот развој и постигања на детето. Досието се доставува во основното 
училиште при уписот. 

Progression 

routes 

Влез во основно образование. 

Labour Market / 

Quality 

assurance 

• Верификација на Програма за рано учење и развој – ја носи министерот за труд и 
социјална политика 

• Верификација на установа за згрижување на деца 

• Самоевалуација на установата со мерење на постигнувањата на следните 
индикатори: развојни постигања кај децата; инклузивни педагошки практики; 
развивање на човечки ресурси и професионален развој; етички кодекси на однесува-
ње деца-воспитувач-родители-семејство; курикулум сообразен со развојните потреби 
и интереси на децата.  

• Надзор над воспитно-образовната работа врши Државниот просветен инспекторат 

• Лиценцирање директори и други лица за работа во системот на згрижување и воспи-
тание на деца од предучилишна возраст. 

2.2.2 Primary education 

o  General description  

Основното образование (ISCED 1 и 2) е задолжително и бесплатно за сите ученици. 
 
Со Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008), се 
воведе деветгодишно основно образование со три воспитно-образовни периоди: прв период од прво 
до трето одделение, втор период од четврто до шесто одделение и трет период од седмо до деветто 
одделение. 

• Во првите три години учениците стекнуваат основни знаења и вештини по читање, пишување 
и математика, потребни за натамошен развој. Се развива самодоверба, свест за индивиду-
алност, одговорност и творечко мислење. Поради разликите во индивидуалниот развој, 
децата учат од своето искуство, експериментираат, ракуваат со предмети, користат симболи, 
поставуваат прашања, бараат одговори и своите сознанија ги споредуваат со другите деца. 
Интерактивната настава и активното учење им овозможуваат на наставниците процесот на 
учење да го приспособат на индивидуалните разлики на секој ученик.  

• Во вториот период (IV-VI одделение), ученикот се оспособува за логички операции на повисок 
степен (класифицирање, групирање, распоредување и сл.). Во овој период, ученикот не 
секогаш е во состојба да мисли на апстрактно ниво. 

• Во третиот период (VII-IX одделение) учениците се оспособуваат да изведуваат заклучоци врз 
основа на дедуктивно мислење, да даваат објаснувања, интерпретации и да развиваат хипотези.  

 
Основното образование се реализира во општински и државни основни училишта. Општинско училиште 
основа општината. Државно училиште основа Владата на Република Македонија за ученици со посебни 
образовни потреби. Општината, односно Владата може да основа и меѓународно јавно училиште во кое се 
остварува наставен план и програми на некој од светските странски јазици (англиски, француски, 
германски).Учениците со посебни образовни потреби се вклучуваат во редовните паралелки на основните 
училишта, или во посебни паралелки во редовните училишта. Исто така, основно образование се изведува 
и во посебни основни училишта. Основно образование се организира и во здравствени, социјални, 
казнено-поправни и воспитно-попратни установи.  
 
Во посебните паралелки во редовните училишта и во посебните училишта, наставата се реализира според 
адаптирани наставни планови и програми соодветни на видот и степенот на образовните потреби на 
децата. Воспитно-образовната работа во посебните училишта и посебните паралелки во основните 
училишта ја остваруваат наставници, дефектолози, воспитувачи, училишни педагози и психолози со 
соодветно високо образование. Видот на стручната подготовка на лицата кои остваруваат воспитно-
образовна работа во посебните училишта и посебните паралелки во основните училишта се уредува со 
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норматив за наставен кадар во посебните училишта и посебните паралелки во основните училишта, што го 
утврдува министерот. 
 
Во една учебна година, наставата трае 38 недели, односно 180 училишни работни дена, организирани во 
две полугодија. 
 
Верификувани се 360 основни училишта, од кои 335 општински, 14 основни музички училишта, 10 државни 
училишта (4 училишта за ученици со посебни потреби, 5 заводи и една јавна установа за згрижување на 
деца) и едно училиште за образование на возрасни.  
 
Наставниот план е структуриран по наставни предмети: задолжителни, изборни, дополнителна и додатна 
настава. The national educational plan for 9 year primary education is provided in Annex 12.1. 
 
Во учебната 2014/15 година, во сите основни училишта се воведоа адаптираните наставни програми по ма-
тематика и природни науки за првиот период (прво до трето одделение) согласно програмите од Cambridge 
International Examination Centre од Велика Британија. Карактеристики на адаптираните наставни програми 
се: спирална наставна програма, научни истражувања и решавање на проблеми. Реализирана е обука на 
обучувачи и обука на одделенските наставници. Изготвени се: Прирачник за настава по математика и 
природни науки, Упатство за планирање на наставата и учебници. До 2016 година ќе се воведат 
адаптирани наставни програми и за учениците од вториот и третиот период на основното образование.  
 
IB (International Bacalaureat) програма - од учебната 2013/14 година, две општински училишта ја 
имплементираат Програмата за одделенска настава (Primary Years Programme, PYP), а од учебната 
2014/15 година овие училишта ја имплементираат и Програмата за предметна настава (Middle Years 
Programme, MYP). Програмата се спроведува на македонски наставен јазик.  

 
Основно музичко образование 

Основното музичко образование не е задолжително. Учениците следат настава надвор од редовната 
настава. Наставата се реализира во државни училишта за музичко - балетско образование, во опш-
тински основни музички училишта, како и во паралелки во рамките на редовните основни училишта. 
Наставата се одвива индивидуално и групно, зависно од видот на наставниот предмет. 
 

o  Legal framework 

• Закон за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08; 33/10; 
116/10; 156/10; 18/11; 42/11, 51/11; 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15 и 98/15) 

• Правилник за начинот на верификација на основното училиште и  формата, содржината, како и 
начинот на водење на централен регистар и општински регистар на основни училишта („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.19/14) 

• Правилник за програмата за подготвување и полагање испит за директор на основно училиште, 
начинот на спроведување на испитот, како и формата и содржината на уверението за положен испит 
за директор на основно училиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/10 и 73/11); 

• Правилник за начинот и постапката при полагање стручен испит за учител, наставник, стручен 
работник и воспитувач во основното училиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/96); 

• Правилник за начинот на следењето на наставата, полагањето на испитите за педагошко-
психолошка и методска подготовка, како и начинот на акредитација на високообразовните 
установи („Службен весник на Република Македонија“ бр.56/14 и 62/14); 

• Правилник за формата, содржината и начинот на водење на професионалното досие на наставникот и 
стручниот соработник во основното училиште(„Службен весник на Република Македонија“ бр.115/10); 

• Правилник за формата и содржината на педагошката документација и евиденција во основното 
училиште, како и начинот на нивното водење („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.41/09; 44/09; 64/09; 147/09; 115/09; 26/11 и 132/12); 

• Правилник за начинот и областите за вршењето на самоевалуацијата за основните училишта 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.19/14); 

• Правилник за формата и содржината на годишната програма за работа на основното училиште 
(Решение бр.11-7664/1 од 24.12.2013) 
http://www.mon.gov.mk/images/pdf/pravilnik%20za%20fromata%20i%20sodrzinata%20scan.pdf 

• Правилник за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на 
учениците од основните училишта. (Решение бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 година) 
http://www.mon.gov.mk/index.php/propisi/regulations/1800-pravilnici-za-ekskurzii-2014 

• Правилник за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите 
на учениците по одделни предмети по општинско, регионални и државно ниво во основното 
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образовазние (Решение бр. 19-2252/1 од 05.03.2013) 
http://www.mon.gov.mk/images/pdf/natprevari_osnovno.pdf 

• Закон за наставници во основните и средните училишта  („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.10/15) 

• Правилник за основните професионални компетенции на наставниците во основните и средните училишта, 
по подрачја (Решение бр. 01-1015/1 од 2015) 

• Закон за Бирото за развој на образованието („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.37/06, 142/08, 148/09, 69/13, 120/13, 148/13 и 41/14); 

• Закон за Државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ бр.142/08, 148/09 и 41/14); 

• Закон за просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/05; 81/08, 

148/09, 57/10, 51/11, 24/13, 137/13, 164/13, 41/14 и 33/15); 

• Закон за Педагошката служба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/11 и 41/14); 

• Закон за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13 и 29/14). 

 
Стратегии и други документи 

• National programme for development of education in the Republic of Macedonia 2005 – 2015, with 
accompanying programme documents, Skopje 2005. 

• Коцепција за деветгодишно основно воспитание и образование, фебруари 2007  
http://bro.gov.mk/docs/Koncepcija_po_javna_rasprava_so_izmeni_i_doplnuvanja.pdf 

• Програма за советување родители на ученици во основните училишта („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.4/12); 

• Програма за советување на ученици во основните училишта („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.160/13); 

• Стандарди за оценување http://bro.gov.mk/?q=osnovno-obrazovanie-standardi 

• Критериуми за оценување на постигањата на учениците  
http://bro.gov.mk/docs/kriteriumi/Kriteriumi_za_ocenuvanje.pdf 

• Наставна програма за децата на иселениците 

http://bro.gov.mk/docs/programa%20za%20iselenici.pdf 

 

o  Governance 

Министерството за образование и наука ги креира политиките и ја следи нивната имплемен-
тација за сите нивоа на образование. Надлежно е за организација, финансирање, унапредување 
и развој на образованието, верификација на наставни планови и програми и институции.  
 
Бирото за развој на образованието: му предлага на министерот за образование и наука концепции 
за развој, наставни планови и програми за основно образование и за образование на учениците со 
посебни образовни потреби; организира и спроведува активности за професионален развој на 
воспитно-образовните и раководните кадри; врши и организира истражувања во областа на 
образованието; врши советодавна стручна работа за подобрување на квалитетот во воспитно-
образовните установи; врши стручен увид во начинот на планирање и реализација на наставните 
единици; изработува образовни стандарди, стандарди на постигањата на учениците и спроведува 
активности за вреднување на постигањата на учениците; изработува концепција за учебник, 
програма за издавање на учебници и методологија за стручно вреднување на ракописи на учебник и 
за вреднување на квалитетот на учебник; врши издавачка дејност поврзана со развојот на воспитно-
образовната дејност. 
 
Од 2005 година започна децентрализацијата на основното и средното образование. Основањето 
и управувањето на училиштата е во надлежност на локалната самоуправа (општините).  
 
Орган на управување е училишниот одбор составен од 9 члена (преставници од: наставниците, 
стручните соработници, воспитувачите, родителите, основачот и од Министерство за образование и 
наука. Училишниот одбор донесува Програма за развој на училиштето, предлага Годишна програма 
за работа и доставува Извештај за работа на училиштето до Советот на општината. Одборот 
предлага финансиски план и поднесува завршна сметка до основачот.  
 
Орган на раководење е директорот. Тој е одговорен за: законитоста во работата, материјално-
финансиското работење, организирање и планирање на работата во училиштето. Директорот на 
општинското основно училиште го избира и разрешува градоначалникот по предлог на Училишниот 
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одбор. Директорот на државното основно училиште го избира и разрешува министерот, по предлог 
на Училишниот одбор. За организирано остварување на интересите на учениците, се формира Совет 
на родители на училиштето.  
 
Стручни органи се: наставнички совет, совет на одделенски наставници, совет на предметни нас-
тавници и стручни активи на наставниците. Наставничкиот совет дава мислења за програмата за 
развој и за годишната програма за работа и го следи нивното спроведување; го разгледува и утврду-
ва успехот на учениците и работата на други стручни органи; го разгледува остварувањето на нас-
тавниот план и програмите и презема мерки за нивно спроведување; донесува одлуки по приговори 
на учениците за утврдени оценки; го разгледува извештајот од реализација на годишната програма 
за работа, од самоевалуација, од извршената интегрална евалуација и предлага соодветни мерки; 
дава мислење за годишниот финансиски план на училиштето. 
 

o  Teacher qualif ications  

Воспитно-образовната работа ја реализиратт наставници, стручни соработници (педагог, психолог, 
социолог, социјален работник, дефектолог, библиотекар) и воспитувачи, со соодветно високо обра-
зование и положен стручен испит. Во основните училишта за музичко и балетско образование нас-
тавата ја реализираат наставници, корепетитори, библиотекари, училишни педагози и психолози со 
соодветно образование. Видот на стручната подготовка се уредува со норматив за наставен кадар 
на основното училиште, што го утврдува министерот.  
 
Во одделенска настава не може да работи лице со завршена ненаставна група на високо образова-
ние. Во предметна настава може да се вработи лице со завршена ненаставна група на високо обра-
зование што се стекнало со педагошко-психолошка и методска подготовка на акредитирана високо-
образовна установа.  
 
Кариерен развој на наставниците - Наставниците и стручните соработници се усовршуваат, 
оспособуваат и напредуваат во звања: наставник-приправник, наставник, наставник-ментор и нас-
тавник-советник. За стручни соработници: стручен соработник-приправник, стручен соработник, 
стручен соработник-ментор и стручен соработник-советник. 

 

o  Learning outcomes 

Резултатите од учење се дефинирани во наставната програма како цели на учење, за секое прог-
рамско подрачје во секој наставен предмет, врз основа на Блумовата таксономија.  
 
Example of the educational programme for English language for VII grade of primary education is 
provided on the web page mrk.mk. 
 

• Statistics on primary and lower secondary education  

Table 4: Primary and lower secondary schools, class sections, students and teachers 

 Students Teachers 

 total females Graduated students total 

      total females all females 

2008/2009  215 078  104 012  26 915  13 092  16 205  10 359 
2009/2010  208 980  101 150  25 730  12 316  16 403  10 703 
2010/2011  201 914  98 006  24 512  11 969  16 946  11 092 
2011/2012  197 859  96 367  23 786  11 642  17 233  11 382 
2012/2013  194 055  94 309  22 955  11 147  17 424  11 650 

 
Table 5: Primary and lower secondary schools according to the language of instruction - end of the school year 2012/2013 

  
Class 

sections 

Students 
Graduat-

ed 
students  

Teachers 

total females total 
full-time 

                            
all 

of which with 
temporary contract 

Total 10 657 194 055 94 309 22 955 17 424 15 233 2 285 

of which in: Of which in:          

Macedonians Macedonian 125 057 60 994 14 541 11 291 9 602 1 114 

Albanians Albanian 62 660 30 193 7 709 5 436 5 049 1 009 

Turkish Turkish 5 815 2 871  635  604 493 150 

Serbian Serbian  523  251  70  93 89 12 

1. The number of the schools according to the language of instruction does not correspond with the data in "total" because of bilingual or trilingual 
instruction in some schools          

Source: State Statistical Office  

 



 
 

|08 

o  Quality assurance 

Верификација на наставен план и програми  
Бирото за развој на образованието предлага наставен план, а го одобрува министерот за об-
разование и наука. Наставниот план содржи задолжителни и изборни предмети, дополнителна и 
додатна настава.  

 
Врз основа на наставниот план, се изготвуваат наставните програми. Во програмите се опреде-
луват наставните цели, содржините, основните поими, активностите и методите во наставата, за-
должително користење на ИКТ, оценување на постигањата на учениците (дијагностичко про-
верување и оценување, формативно оценување, микросумативно оценување, сумативно оценува-
ње, достапност, проодност на портфолиото и начин на проверување и оценување), условите за 
реализирање на наставната програма (просторни услови и норматив за наставен кадар) и очеку-
вани резултати. Програмата ја подготвува Комисија во состав од: универзитетски професори, нас-
тавници и советници од Бирото за развој на образованието.  
 
За децата на граѓаните на Република Македонија кои престојуваат во странство се организира 
настава за мајчин јазик и култура, според ратификувани договори. Наставата се изведува според 
наставен план и програма изготвени од Бирото за развој на образованието, а одобрени од ми-
нистерот за образование и наука. Децата со странско државјанство, или деца без државјанство 
кои престојуваат во Република Македонија, имаат право на основно образование под еднакви 
услови како децата државјани на Република Македонија. Децата на државјани на ЕУ чии родители 
се со престој во Република Македонија, каде вршат самостојна дејност, односно се вработиле, 
или се вработени на територијата на Република Македонија имаат право на стекнување на 
знаење од мајчиниот јазик и култура на државата од која потекнуваат.   
 
Верификација на основни училишта 
Верификацијата се врши согласно правилници. Комисијата за проверка на исполнетоста на усло-
вите за верификација на државно основно училиште ја сочинуваат три члена од Министерството 
за образование и наука, Бирото за развој на образованието и Државниот просветен инспекторат. 
Комисијата за проверка на исполнетоста на условите за верификација на општинско основно 
училиште ја сочинуваат четири члена: од Министерството за образование и наука, Бирото за 
развој на образованието, Државниот просветен инспекторат и општината.  
 
Верифицираното државно, односно општинско основно училиште се запишува во централниот 
регистар на основни училишта што го води МОН. Општинското основно училиште се запишува и 
во општинскиот регистар на основни училишта, што го води општината за основните училишта на 
нејзиното подрачје. 

 

Оценување  
Следењето и проверувањето на напредокот и постигањето на успехот на учениците се врши со 
интерно и екстерно проверување. Интерното проверување го вршат наставниците во текот на це-
лата учебна година по писмен и усмен пат, или преку изработка на проекти. Почнувајќи од IV 
одделение, се спроведува електронско екстерно проверување, преку базен на прашања, на крајот 
на наставната година. Екстерното проверување се врши по два наставни предмети по ученик, 
освен за предметите со кои учениците се стекнуваат со вештини. Предлог-базенот со прашања го 
изготвува Бирото за развој на образованието. Контролата, конечното одобрување на прашањата 
и спроведувањето на тестирањето ги врши Државниот испитен центар. Резултатите се 
запишуваат во свидетелството за завршена година.   
 
Од 2013 година се спроведува советување на родители и советување на ученици, согласно 
соодветни програми.  
 
Табела 6: Квалификации доделени во основното образование 
Вид на училиште Јавен документ Установа што ја доделува 

квалификацијата 
Ниво на квалификација 

според НРК 

Основно училиште Свидетелство за завршено 
соодветно одделение 

Училиште I 

 
Example of certificate for primary education (свидетелство за основно образование/svidetelstvo za osnovno 
obrazovanie) is provided in Annex 12.2. 

 
Самоевалуација и интегрална евалуација на училиштата 
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На секои две години, училиштето спроведува самоевалуација во 7 подрачја: наставни планови и 
програми, постигања на учениците, учење и настава, поддршка на учениците, клима во 
училиштето, ресурси и управување и раководење. Резултатите од самоевалуацијата се 
објавуваат на веб страната на училиштето и на општината. Истите се основа за интегрална 
евалуација, што, секои три години ја спроведува Државниот просветен инспекторат, за истите 7 
подрачја. 
 
Example of a Self-Evaluation Report of the primary school “Mirce Acev” – Gjorce Petrov, Skopje is provided on the 
link http://oumirceacev.edu.mk/dokumenti.html 

3
   

 
Лиценцирање на директори на основни и средни училишта 

За директор на училиште се избира лице со високо образование, кое ги исполнува условите за нас-
тавник/стручен соработник, има најмалку 5 години работно искуство во воспитно-образовна работа и 
положен испит за директор. Од 2010 година, Државниот испитен центар е надлежен за обука на 
кандидатите за директори, го спроведува испитот за директори на основни и јавни средни училишта 
и издава уверенија за положен испит. Програмата се реализира преку модулите: Воведен модул; 
Теорија на организација; Луѓето во организацијата; Директорот како педагошки раководител; Плани-
рање и одлучување, Законодавство и Финансии. Испитот се полага пред Испитна комисија.  
 
Согласно Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички 
дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење, од 2016 година лиценцираните дирек-
тори на училиштата ќе посетуваат обука од најмалку 4 семинарски денови (најмалку 32 часа) во 
текот на една година.  
 
Example of a Certificate for Completed Exam for Director of Primary School is provided in Annex 12.3. 

Слика 1: Пример на Уверение за положен испит на основно училиште 
 
Table 7: Summative presentation of primary education 

Entry 

requirements 

Compulsory for children of age 6 by the end of the current calendar year. Exceptionally, upon 
partent request, and positive opinion of a paedagogue or psyschologuе, a child can be enrolled in 
first grade if he/she will be six years old until January 31 of next year. Upon parent request, a 
relevant health institution can prolongue the enrollment of the child for one year. Students with 
special needs can enroll in primary education. За основно музичко или балетско образование, 
возраста е одредена според видот на инструментот, а е пропишана со наставниот план.  

Education and 

training 

Duration of 9 years, in three periods. 
The educational process is realized according to curricula developed by the Burreau for 
Development of Education and adopted by the Minister of Education and Science. The educational 
process is enriched with: free activities in which the students can participate by choice/interest; 
municipal, regional and national competitions for talented students are organized by accredited 
associations of teachers. Слободните ученички активности се организираат во областа на 
науката, техниката, уметноста, спортот, самозаштитата, унапредувањето на здравјето или со 
учество на учениците во културно-уметнички и општетвено-хуманитарни активности (учи-
лиштен хор, оркестар, драмска, рецитаторска секција, во активности за помош на други лица 
и сл.). Во посебните паралелки во редовните училишта и во посебните училишта, наставата 
се реализира според адаптирани наставни планови и програми соодветни на видот и 
степенот на образовните потреби на децата. За секој ученик се изготвува посебен индивидуа-
лен план за работа. 

Наставата се одвива во основни училишта. Во првиот период и двете години од вториот 
период наставата ја изведува еден наставник. Предметни наставници изведуваат настава по 
странски јазик за сите ученици и по македонски јазик за учениците од заедниците. За послед-
ната година од вториот период и за третиот период, наставата ја изведуваат предметни нас-
тавници. Основно образование за ученици со посебни потреби се организира во редовни 
основни училишта (во редовни паралелки, или во посебни паралелки) и во посебни државни 
основни училишта. 

Financing Од Буџетот на Република Македонија, согласно Законот за буџети на Република Македонија, 
Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија (за тековна година) и Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа. 

Teachers 

qualifications 

Високо образование, педагошко методска доквалификација за кандидатите од ненаставни 
факултети и положен стручен испит, согласно Законот за основното образование. 

Expected Дефинирани се преку целите и очекуваните резултати во наставните програми, за секој 
предмет поодделно. 

                                                      

3
 The text on the web site is in Macedonian language. 
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learning 

outcomes 

Во првиот период (I-III одделение) ученикот стекнува основни знаења и вештини по читање, 
пишување и математика,потребни за натамошен развој. Се развива самодоверба, свест за 
индивидуалност и творечко мислење. Поради разликите во индивидуалниот развој, учениците 
учат од своето искуство, експериментираат, ракуваат со предмети, користат симболи, пос-
тавуваат прашања, бараат одговори и своите сознанија ги споредуваат со другите деца. 
Интерактивната настава и активното учење им овозможуваат на наставниците процесот на 
учење да го приспособат на индивидуалните разлики на секој ученик. Во вториот период (IV-
VI одделение) ученикот се оспособува за логички операции на повисок степен (класифици-
рање, групирање, распоредување и сл.). Во овој период, ученикот не секогаш е во состојба да 
мисли на апстрактно ниво. Во третиот период (VII-IX одделение) ученикот се оспособува да 
изведуваа заклучоци со дедуктивно мислење, да дава објаснувања, интерпретации и да раз-
вива хипотези.  

Assessment 

and awards 

Оценувањето на знаењата и постигнувањата е континуирано, со усни и писмени проверки и 
задачи, како и тестови на знаења. In the first period descriptive assessment of students’ 
achievements is applied. In the second period descriptive and numerical (бројчано) assessment is 
applied. In the third period numerical grading is applied. Assessment is performed according to 
Standards developed by the Burreau for Development of Education, adopted by the Minister of 
Education and Science.  From grade IV to IX, electronic external assessment of students’ 
achievements for two subjects per student is performed by the National Examination Centre. For 
music education a yearly exam is organized.  
For each completed grade the student receives a certificate (svidetelstvo).  

Progression 

routes 

Certificates for completed V-IX grade are presented for entering secondary education. 
Учениците кои не завршиле основно образование во предвидениот рок, можат да се вклучат 
во основно образование за возрасни. По завршувањето, можат да се запишат во средно 
образование. 

Labour Market N.A.  

Quality 

assurance 

• Teaching plan and teaching programme adopted by the Minister of Education and Science; 

• Schools for primary education verified by the Ministry of Education and Science; 

• Self-evaluation of school; 

• Стручен испит на наставници 

• Обука и стручен испит за директор 

• External (integral) evaluation of school based upon the findings of the self-evaluation report. 
Performed by the State Educational Inspectorate; 

• Monitoring advisory visits,  performed by the Bureau for Development of Education; 

• External assessment of student achievements, performed by the National Examination Centre; 

• Continuous in-service teacher training. Planned and organized by the Bureau for Development 
of Education; In-service teacher training, performed according to the yealy work plan of the 
school; Individual re-training according to the personal needs for professional improvement of 
teachers. 

 

Example of Certificate for completed professional exam by teacher, psychologist, paedagogue, librarian, 
upbringer for primary/secondary education (Уверение за положен стручен испит/Uverenie za polozen 
strucen ispit) is provided in Annex 12.4. 

2.2.3. Secоndary education 

o  General description  

Од учебната 2008/09 година, средното образование (ISCED 3
4
) е задолжително за секој граѓанин, под 

еднакви услови. Училиштата за средно образование се: јавни (средно општинско училиште, односно 
средно училиште на Градот Скопје и државно средно училиште) и приватни. Државни средни 
училишта се основаат за остварување на планови и програми за средно образование на одредени 
категории ученици за кои државата има посебен интерес.  

 

                                                      

4
 Согласно „SISTEMOT NA OBRAZOVANIE VO REPUBLIKA MAKEDONIJA VO ODNOS NA 2011 ISCED Klasifikacii, metodologii, 
nomenklaturi i standardi Me|unarodna standardna klasifikacija na obrazovanieto MSKOB 2011. Ова ниво на образование во 
Република Македонија започнува по завршување на задолжителното основно образование. На ова ниво се очекува 
специјализација на учесниците за разлика од ISCED ниво 2. Наставниот кадар има високо образование од ISCED ниво 6, 7 
или 8 и педагошки квалификации. Образовните програми на ова ниво бараат завршување на девет години основно 
образование (од почетокот на ниво 1), што се овозможува пристап во гимназиско образование, предвидено со Законот за 
средното образование, и пристап во стручно или техничко образование предвидено со Законот за средното образование и 
Законот за стручното образование и обука и минимални услови за влез со завршено ниво 2. Успешното завршување на овие 
програми им обезбедува на учесниците квалификации релевантни за пазарот на труд на ова ниво или за влез за повисоко 
образование.   
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Средното образование се остварува преку наставни планови и програми за: 
- гимназиско образование; 
- стручно образование; 
- средно уметничко образование и 
- средно образование за ученици со посебни образовни потреби. 
 

Учениците со посебни образовни потреби можат да се вклучат во редовното средно образование на 
рамноправна основа, или во државни училишта за ученици со посебни образовни потреби.  
 
Во посебните паралелки во редовните училишта и во посебните училишта, наставата се реализира спо-
ред адаптирани наставни планови и програми соодветни на видот и степенот на образовните потреби на 
децата. Наставните планови и програми за учениците со посебни потреби за општообразовните 
предмети ги изготвува Бирото за развој на образованието. Наставните планови и програми за стручните 
предмети во стручното образование и обука ги изготвува Центарот за стручно образование и обука. Во 
средното образование за ученици со посебни образовни потреби се образуваат ученици според 
сообразени програми за соодветни занимања, односно за образовни профили, или за работно оспо-
собување. Во зависност од следењето на сообразените програми за соодветни занимања, односно об-
разовни профили, учениците со посебни образовни потреби можат да полагаат државна матура или за-
вршен испит. 
 
Во 2014 година, во соработка со Британскиот совет е изготвен Прирачник за работа со ученици со посебни образовни 
потреби во средното стручно образование - инклузија во средното стручно образование и обука 
http://www.britishcouncil.mk/sites/britishcouncil.mk/files/inclusion_in_secondary_vocational_education_handbook_eng.pdf 
 

Верификувани се вкупно 105 училишта (гимназии, мешани со гимназиски и стручни наставни програми, 
стручни, уметнички и за образование на ученици со посебни образовни потреби). 
 
Наставата се реализира во две полугодија (180 наставни денови). Воспитно - образовната дејност се 
организира и изведува во паралелки, групи и индивидуално. 
 
Гимназиско образование 
Гимназиското образование има општообразовен карактер и им овозможува на учениците да се 
стекнат со продлабочени знаења и разбирања на група предмети од фундаменталните и од нив 
изведени науки, развивање на научно и критичко мислење, оспособување за примена на стекнатото 
знаење во практични ситуации и подготвување за понатамошно образование на повисоко ниво.  

Во гимназиското образование се реализираат наставни планови и програми за подрачјата: природно-
математичко, општествено - хуманистичко и јазично - уметничко. Од 2006 година постои спортска 
гимназија.  

Во гимназиско образование се запишуваат редовни ученици кои завршиле основно образование.  
 
Во гимназиското образование може да се реализира и програма за меѓународна матура, за што 
согласност дава министерот. Во едно училиште на англиски јазик се реализира Диплома програмата 
(Diploma Programme, DP од IB Програмата), која опфаќа ученици од 16-19 години.   
 
По завршување на гимназиското образование, учениците полагаат државна матура или училишна ма-
тура и се стекнуваат со диплома. 
 
Example of the DIPLOMA (Диплома/Diploma) for completed State Matura is provided on the web site 
www.mrk.mk. 
 
Стручно образование 
Во стручно образование се реализираат наставни планови и програми за стручно оспособување (до 
две години), стручно образование за занимања (тригодишно), техничко образование (четиригодишно) 
и пост-средно (специјалистичко образование и мајсторки испит). 
 
Стручно оспособување  
Стручното оспособување во траење до две години оспособува за работа со пониски барања и дава 
практични знаења и вештини. Се запишуваат ученици со завршено основно образование. Можат да 
се запишат и лица со незавршено основно образование, со обврска паралелно да завршат основно 
образование. Се реализира во стручни училишта, или во установи за образование на возрасни, 



 
 

|12 

според соодветни наставни планови и програми. По завршување на стручното оспособување, 
учениците полагаат испит и се стекнуваат со уверение.  
 
Изготвен е Правилник за начинот и постапката за преминување од еден во друг вид на стручно 
образование. 
 
Example of the educational programme for the profile Plasterer (gypsum) assembler (II year) is provided on the web site 
www.mrk.mk. 

 
Стручно образование за занимања  
Стручното образование за занимања трае три години и овозможува излез на пазарот на труд, или 
продолжување на образованието. Се запишуваат ученици со завршено основно образование. 
Наставата се изведува во стручни училишта, или во установи за образование на возрасни. 
Практичната обука се изведува во училиште и/или кај работодавач. 
 
Завршените ученици можат да продолжат во четврта година на техничко образование. Со најмалку три 
години соодветна работна пракса, можат да се вклучат во постсредно образование. По завршување на 
стручното образование за занимања, учениците полагаат завршен испит и се стекнуваат со диплома. 
 
Example of the educatinal programme for vocational education for occupation for the profile Gardener – florist (Градинар 
– цвеќар) is provided on the web site www.mrk.mk.  

 
Техничко образование 
Техничкото образование трае четири години и подготвува кадри за пазарот на труд и за продолжување 
на образованието. Се запишуваат ученици со завршено основно образование. Наставниот процес се 
изведува во стручни училишта. Практичната обука се изведува во училиште и/или кај работодавач. 
 
Наставните програми се реализираат во 52 образовни профили, распоредени во 14 струки. 
 
Tabela 8: Струки и профили во стручно образование и обука 

Струка Профил 

1. Геолошко-рударска и металуршка струка • геолошко-рударски техничар 

• металуршки техничар 

2. Градежно-геодетска струка • архитектонски техничар 

• геодетски техничар 

• градежен техничар 

• техничар дизајнер за внатрешна архитектура 

3. Графичка струка • графички техничар 

4. Економско-правна и трговска струка • деловен секретар 

• економски техничар 

• правен техничар 

• техничар за трговија и маркетинг 

• банкарски техничар  

5. Електротехничка струка • електротехничар-енергетичар 

• електротехничар за електроника и телекомуникации 

• електротехничар за компјутерска техника и автоматика 

6. Здравствена струка • забен техничар 

• медицинска сестра 

• медицински лабораториски техничар 

• фармацевтски лабораториски техничар 

• физиотерапевтски техничар 
7. Земјоделска-ветеринарна струка • ветеринарен техничар 

• лозаро-винарски техничар 

• техничар за фармерско производство 

• хидромелиоративен техничар 

• техничар за агроменаџмент  

• техничар за хортикултура 

8. Лични услуги • козметички техничар 

• техничар за очна оптика 

9. Машинска струка • автотехничар-мехатроничар 

• машински воздухопловен техничар 

• машински техничар 

• машинско-енергетски техничар 
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• техничар за компјутерско управување  

10. Сообраќајна струка • техничар за патен сообраќај 

• техничар за транспорт и шпедиција 

• техничар за железнички сообраќај 

• машиновозач за дизел и електрични влечни возила   

• техничар за логистика и осигурување 

11. Текстилно-кожарска струка • конфекциски техничар 

• текстилен техничар 

• техничар за обувки 

• конфекциски компјутерски оператор  

12. Угостителско-туристичка струка • хотелско-туристички техничар 

• угостителски техничар во рурален туризам  

• угостителски техничар  

13. Хемиско-технолошка струка • прехранбен техничар 

• производно-процесен техничар 

• хемиско-технолошки техничар 

• техничар нутриционист  

14.Шумарско-дрвопреработувачка струка • техничар за мебел и ентериер 

• техничар за обработка на дрво 

• техничар за шумарство и пејзажна архитектура. 

 
По завршување на техничкото образование, учениците полагаат државна матура, или завршен испит. 
Се стекнуваат со диплома за државна матура, односно со диплома за завршен испит.  
 
Example of the educational programme for the subject MATERIALS AND CONSTRUCTIONS for the profile TEHNICIAN 
DESIGNER OF INTERNAL ARCHITECTURE for the CIVIL ENGINEERING AND GEODETIC SECTOR in secondary 
technical education is provided on the web site www.mrk.mk. 

 
Уметничко образование 
Уметничкото образование обезбедува стекнување теоретски и практични знаења, вештини и спо-
собности од областа на уметностите, потребни за продолжување на образованието на повисоко ниво, 
или за влез во пазарот на труд. Во уметничкото образование се запишуваат редовни ученици по 
ликовна, музичка и балетска уметност со завршено основно образование. Можат да се запишат и 
надарени ученици со незавршено основно образование, по добиена согласност од Министерството за 
образование и наука. Имаат обврска паралелно да завршат основно образование. Наставните 
програми се структуирани за трите насоки: ликовна, музичка и балетска уметност. По завршувањето 
се полага државна или училишна матура и се стекнуваат со диплома за државна матура, односно 
диплома за училишна матура.  
 
Example of the secondary art school “Lazar Licenoski“ – Skopje http://lazarlicenoski.mk/

5
 

Example of the DMBUC “Ilija Nikolovski Luj“ – Skopje http://www.dmbuc.edu.mk/
6
 

 

• Statistics on secondary education 
 
Table 9: Regular upper secondary schools, class sections, students and teachers 
 

  

Students Teachers 

total  females  

Graduated students total full-time part-time 

total females all women all 
wome

n 
all women 

2008/2009   93 164   44 643   24 210   11 170   6 832   3 953   5 810   3 342  1022    611 

2009/2010   94 284   45 725   25 345   11 941   7 008   4 041   6 001   3 404  1007    637 

2010/2011   92 848   44 773   24 846   11 551   7 197   4 225   6 113   3 574  1084    651 

2011/2012   91 167   43 760   25 758   11 996   7 298   4 238   6 234   3 586 1064    652 

2012/2013   88 582   42 506   25 546   11 916   7 442   4 382   6 260   3 658 1182    724 

 
Source: State Statistical Office  

                                                      

5
 The content of the web site is in Macedonian language. 

6
 The content of the web site is in Macedonian language. 
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Table 810 Regular upper secondary schools according to the language of instruction, school year 
2012/2013 

  

  

  

  

Students 
Gradu-ated stu-

dents2) 

Teachers 

total 

full-time 

total females all of which with temporary contract 

Total 88582 42506 25546 7442 6260 1144 

Of which in:            

Macedonian 59841 29069 17578 4904 4113 605 

Albanian 25953 12141 7257 2156 1856 468 

Turkish 1545 713 434 184 160 26 

English 1243 583 277 198 131 45 

1) The number of the schools according to the language of instruction does not correspond with the data in "total" because of bilingual or 
trilingual instruction in some schools  
2) The data refer to full-time and part-time students  
Source: State Statistical Office  

 

Table 11: Distribution of students in upper secondary education by type of education 

School year 
Type of education 

2012/2013 2013/2014 

VET 2 years duration Not applicable Not applicable 

VET 3 years duration 4139 3627 

VET 4 years duration 51411 48186 

Total VET 55550 51813 

General upper secondary  34856 35123 

TOTAL upper secondary 
(VET+GENERAL) 

90406 86936 

 Source: State Statistical Office 

 
Legal framework 

• Закон за средното образование („Службен Весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15 и 98/15) 

• Правилник за начинот на верификација на средното училиште и за начинот на водење на регистрите 
(„Службен Весник на Република Македонија“ бр.81/07 и 98/13) 

• Правилник за условите и начинот на полагање на стручниот испит на наставниците и стручните соработници 
во јавните средни училишта („Службен Весник на Република Македонија“ бр.27/96) 

• Правилник за меѓународна матура („Службен Весник на Република Македонија“ бр.27/98) 

• Правилник за начинот на следење, проверување и оценување, полагање на истити и напредување на 
учениците во средното училиште („Службен Весник на Република Македонија“ бр.39/02 и 86/10) 

• Правилник за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во државна 
матура во гимназиското, стручното и средното уметничко образование („Службен Весник на Република 
Македонија“ бр.66/10 и 63/12) 

• Правилник за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите од училишна 
матура во средното уметничко образование („Службен Весник на Република Македонија“ бр.78/10) 

• Правилник за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите од завршниот 
испит во средното стручно образование со четиригодишно  („Службен Весник на Република Македонија“ 
бр.45/08, 78/10) 

• Правилник за начинот на водењето, формата и соджината на педагошката евиденција и документација во 
средните училишта („Службен Весник на Република Македонија“ бр.41/09, 44/09, 64/09, 147/09, 115/10, 26/11, 
132/12 и 182/13) 

• Правилник за начинот на изведување на учениките екскурзии и другите слободни активности на 
учениците од основните училишта. (бр. Бр. 07-9992/05.06.2014 година) 
http://www.mon.gov.mk/index.php/propisi/regulations/1800-pravilnici-za-ekskurzii-2014 

• Правилник за начинот и подрачјата за вршењето на самоевалуацијата на средните училишта („Службен 
Весник на Република Македонија“ бр.11/14) 

• Правилник за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на уче-
ниците по одделни предмети по општинско, регионални и државно ниво во  средно образовазние (Реше-
ние бр. 19-2249/1 од 05.03.2013) http://www.mon.gov.mk/images/pdf/natprevari_sredno.pdf 
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• Закон за стручното образование и обука („Службен Весник на Република Македонија“ бр.71/06, 117/08, 
148/09, 17/11, 24/13, 137/13 и 41/14) 

• Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на Регистарот за верификација на работодава-
чите за практична обука на учениците („Службен Весник на Република Македонија“ бр.31/08) 

• Правилник за структурата, организацијата и реализацијата на мајсторскиот испит („Службен Весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 36/08) 

• Правилник за структурата, организацијата и реализацијата на испитот за стручна оспособеност („Службен 
Весник на Република Македонија“ бр. 29/09) 

• Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на Регистарот на ученици што склучиле дого-
вори за практична обука со установата за стручно образование и обука и работодавачот („Службен Весник 
на Република Македонија“ бр. 41/14) 

• Правилник за начинот на избор за најдобар ученик во струката од завршните години на образованието во ст-
ручното образование (12-3865/2 од 02.03.2015)  

• Закон за образование на возрасните („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 
74/12, 41/14 и 144/14) 

• Закон за вршење на занаетчиската дејност („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 55/07, 
115/10, 36/11, 53/11 и 164/13) 

• Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот во кој се запишува сертификатот за 
положен мајсторски испит („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 77/08) 

• Закон за Бирото за развој на образованието („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/06, 
142/08, 148/09, 69/13, 120/13, 148/13 и 41/14); 

• Закон за Државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ бр.142/08, 
148/09 и 41/14); 

• Закон за Просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/05; 81/08, 

148/09, 57/10, 51/11, 24/13, 137/13, 164/13, 41/14 и 33/15); 

• Закон за Педагошката служба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/11 и 41/14); 

• Закон за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13 и 29/14). 

 
Образовни стратегии и други документи 

• National programme for development of education in the Republic of Macedonia 2005 – 2015, with 
accompanying programme documents, Skopje 2005. 

• Strategy for vocational education and training in the context of lifelong learning 2013-2020, Skopje 2013 

• Concept for vocational training (osposobuvanje) with duration up to two years, Skopje 2010 

• Concept for vocational education for professions, Skopje, April 2010 

• Concept for graduation and final exam in secondary education lasting four years in the Republic of 
Macedonia, Skopje 2015 

• International Standard Classification of Education ISCED 2011 

• National classification of professions (NCP 2008)  

• Програма за советување родители на ученици во средни училишта („Службен Весник на Републи-
ка Македонија“ бр.4/12) 

• Програма за советување ученици во средни училишта („Службен Весник на Република Македонија“ 
бр.160/13) 

• Методологија за изработка на стандарди за занимања (Скопје, 2009) 

• Методологија за изработка на наставни планови и програми (2013) 

• Методологија и инструменти за анализа на мрежата на стручните училишта во Република 
Македонија (Скопје, 2014)  

• Стандарди за изработка на учебници по стручни предмети (2010) 

• Стандарди за реализација на практична обука на учениците кај работодавачите (2014) 

• Стандард за стручен и друг кадар за спроведување на практична обука кај работодавачи (2014) 

• Стандарди за опрема и просторни услови за реализација на практична обука кај работодавач (2014) 
 

o  Governance  

Министерството за образование и наука ги креира политиките и ја следи нивната имплементација. 
Надлежно е за организацијата, финансирањето, унапредувањето и развојот на образованието. Врши 
верификација на наставни планови и програми и институции; донесува концепции за развој на 
воспитно-образовниот систем, испитни програми за завршен испит, училишна и државна матура, 
стандарди за образовни профили, стандарди за струки и стандарди за постигнувањата на учениците; 
на Владата и предлага мрежа на установи за средно образование; во соработка со коморите врши 
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контрола кај работодавачите за исполнетоста на условите за реализација на практичната обука и за 
склучените договори меѓу установата за стручно образование и обука, работодавачот и ученикот, 
односно родителот/старателот за реализација на практичната обука. 
 
Бирото за развој на образованието предлага концепции за развој на воспитно-образовниот систем и 
наставни планови и програми и испитни програми за средно образование; организира и спроведува 
активности за професионален развој на наставниците, стручните соработници и раководните кадри; 
врши и организира истражувања; врши советодавна работа за подобрување на квалитетот во 
воспитно-образовните установи и врши стручен увид; изработува образовни стандарди, стандарди на 
постигањата на учениците и спроведува активности за вреднување на постигањата на учениците; 
изработува концепција за учебник, програма за издавање на учебници и методологија за вреднување 
на ракописи на учебник и за вреднување на квалитетот на учебник; врши издавачка дејност поврзана 
со развојот на воспитно-образовната дејност.    
 
Министерството за труд и социјална политика учествува во спроведувањето на државната 
политика во областа на стручното образование и обука; ги согледува потребите од кадар со завршено 
стручно образование и обука преку анализи на пазарот на труд и доставува мислење за уписната 
политика до Советот за стручно образование и обука; учествува во подготвувањето и усогласувањето 
на стручните квалификации по стандарди; во соработка со Центарот за стручно образование и обука 
иницира развивање на стандарди на занимања и стручни квалификации; по предлог на Минис-
терството за образование и наука, а по претходно мислење од Советот за стручно образование и 
обука, донесува стандарди на занимања изготвени од Центарот за стручно образование и обука; 
учествува во организирањето на професионалното ориентирање на учениците и врши надзор над 
прописите за условите за заштита при реализација на практичната обука; ја објавува Листата на 
стандарди на занимања за стручно образование и обука. 
 
Совет за стручно образование и обука – го формира Владата на Република Македонија. Тоа е сове-
тодавно тело за стратешки теми од областа на политиката на развој на стручното образование и 
обука (дава мислење за стратегија за развој на стручното образование и обука; му предлага на 
Министерството за образование и наука: измени и дополнувања на Листата на стандарди на 
занимања, квалификации и стандарди на занимања, во соработка со општините доставува предлог за 
развој на мрежата на установите за стручно образование и обука и дава мислење за стандардите на 
занимања, стандардите за образовните профили и стандардите за струки). Во Советот членуваат 
претставници од: Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, 
Коморите, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за економија, Минис-
терството за финансии, мнозинскиот синдикат, Заедницата на единиците на локалната самоуправа и 
Агенцијата за вработување на Република Македонија.  
 
Центарот за стручно образование и обука е јавна установа основана од Владата на Република Маке-
донија. Центарот: подготвува концепции за стручно образование и обука; предлага и развива наставни 
планови; изготвува модел на наставни програми за стручните предмети; спроведува јавни набавки за 
изготвување на нови и осовременување на постојните наставни програми; изготувува: Стандарди на 
занимања, Стандарди за простор и опрема на училиштата; Стандард за стручен и друг кадар за 
спроведување на практична обука кај работодавачите и Стандарди за опрема и просторни услови; 
предлага Стандарди за постигнувањата на учениците во стручно образование и обука, Стандарди за 
образовни профили, Стандарди за струки и Листа на стандарди на занимања; дава поддршка на 
социјалното партнерство; го поврзува образованието и работата во контекстот на доживотно учење; ја 
развива европската ориентација на стручното образование; во соработка со социјалните партнери врши 
истражување на пазарот на труд; предлага испитни програми, тестови за екстерно проверување на 
постигнувањата на учениците по стручните предмети, мерки за подобрување на квалитетот на наставата 
и за оценување на наставниците по стручните предмети; обезбедува поддршка на стручното образова-
ние преку советување и менторирање на наставниците и обучувачите по стручните предмети; посредува 
во кариерниот развој и професионалната ориентација на учениците во стручното образование и обука. 
 
Советот на општината, односно на градот Скопје: врши анализа на потребите на пазарот на труд 
на локално ниво и ги искажува согледувањата до Центарот и установите за стручно образование и 
обука; доставува предлози до Министерството за образование и наука и до Центарот за стручно об-
разование и обука за потребите од измени и дополнувања на постојните и воведување нови наставни 
планови и програми; до Министерството за образование и наука доставува предлози за уписната по-
литика во стручното образование и обука. 
 
Коморите: на Центарот за стручно образование и обука му даваат предлози за нови стандарди на за-
нимања и наставни планови и програми и осовременување (updating) на постојните; учествуваат во 
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комисиите за завршните испити; го усвојуваат Стандардот за опрема и просторни услови и Стан-
дардот за стручен и друг кадар за спроведување на практична обука кај работодавачите. Коморите 
водат Регистар за верификација на работодавачите за практична обука и Регистар на склучени 
договори меѓу установите за стручно образование и обука и работодавачите за практичната обука. 
Годишно до Министерството за образование и наука доставуваат извештај за верифицираните рабо-
тодавачи за изведување на практична обука. 
 
Мнозинскиот синдикат доставува предлози за подобрување на условите за практична обука на уче-
ниците кај работодавачите. 
 
Установи за стручно образование и обука - Орган на управување на јавно средно училиште е Учи-
лишниот одбор составен од: наставници, родители/старатели на ученици, претставници од основа-
чот, Министерството за образование и наука и деловната заедница. Одборот до основачот доставува: 
Годишна програма за работа, Извештај за работа, финансиски план и завршна сметка.  
 
Орган на раководење на јавното средно училиште е директорот, кој го избира и разрешува основачот 
на училиштето. Одговорен е за: законитоста, материјално-финансиското работење, организирање и 
планирање на работата во училиштето.  
 
За организирано остварување на интересите на учениците, се формира Совет на родители на училиштето.  
 

o  Teacher qualifications 

Teacher qualifications for gymnasium: завршено високо образование и положен стручен испит. Педа-
гошко методска доквалификација на акредитирани високо образовни установи за кандидатите од 
ненаставни факултети и положен стручен испит, согласно Законот за средното образование. 
 
Teacher qualifications for vocational education and training: завршено високо образование и положен 
стручен испит. Педагошко методска доквалификација на акредитирани високо образовни установи за 
кандидатите од ненаставни факултети и положен стручен испит, согласно Законот за средното обра-
зование. По исклучок, за практична настава, наставници можат да бидат и лица со завршено специ-
јалистичко средно или више образование, со педагошко-психолошка и методска подготовка на 
соодветни факултети и положен стручен испит. 
 
Teacher qualifications for art schools: завршено високо образование и положен стручен испит. 
Педагошко методска доквалификација на акредитирани високо образовни установи за кандидатите 
од ненаставни факултети и положен стручен испит, согласно Законот за средното образование. По 
исклучок, во средното балетско образование по стручно теоретска и практична настава, наставници 
можат да бидат и лица со завршено средно балетско училиште и пет години практика во играње ба-
лет, а се здобиле со педагошко-психолошка и методска подготовка на соодветен факултет и имаат 
положено стручен испит. 
 

Career development of teachers is described in the subchapter 2.2.2.Primary education.  

  

o  Quality assurance 

Верификација на наставни планови и програми 
Наставата се одвива според наставни планови и програми со дефинирани: цели, наставни под-
рачја, теми и содржини, активности и методи во наставата, вклучително и задолжително корис-
тење на ИКТ, образовни стандарди, профил на наставниот кадар, наставни средства и опрема и 
оценување на постигањата на учениците. Програмите се изработуваат според модел на програми 
донесен од министерот за образование и наука на предлог на Бирото за развој на образованието 
и Центарот за стручно образование и обука. Моделот на наставните програми дава можност за 
флексибилност во нивната реализација.  
 
Верификација на средни училишта 
Верификацијата на средно училиште е пропишана со Правилник за начинот на верификација на 
средното училиште и за начинот на водење на регистри („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 81/07 и 98/13). Комисијата за верификација ја сочинуваат членови од Министерството за 
образование и наука, Бирото за развој на образованието/Центарот за стручно образование и 
обука, Државниот просветен инспекторат и претставници од локалната самоуправа. Верифи-
цираното училиште се запишува во централниот регистар на средни училишта што го води Ми-
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нистерството за образование и наука и во општинскиот регистар на средни училишта, што го води 
општината, за средните училишта на нејзино подрачје. 

 

Оценување 
Следењето и проверувањето на напредокот и постигањето на учениците се врши со интерно и 
екстерно проверување. Интерното проверување се врши континуирано, по писмен и усмен пат, 
или преку изработка на проекти. Екстерното проверување е електронско, преку базен на 
прашања, на крајот на наставната година. За завршната година, проверката се врши на крајот на 
првото полугодие. Екстерното проверување се врши по два наставни предмети по ученик, освен 
за одредени предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини. Предлог-базенот со прашања 
го изготвуваат Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука. 
Контролата, конечното одобрување на прашањата и спроведувањето на тестирањето ги врши Др-
жавниот испитен центар. Резултатите се запишуваат во свидетелството за завршена година.   
 
По завршувањето на стручното оспособување, учесниците полагаат испит за стручна оспосо-
беност пред Комисија од наставници и претставници од работодавачите, делегирани од комори-
те. Се добива јавен документ уверение за стручна оспособеност. 
 
Upon successful completion of vocational education for occupations, students pass Final Exam 
consisting of theoretical and practical part.The theoretical part is passed internally. The practical part is 
passed in front of a Commission consisting of teachers and representatives of employers, delegated by 
the chambers.  
 
Following successful completion of gymnasia, technical education and arts, the education ends with 
passing State matura, School matura or Final exam. Completed State matura enables graduates to 
continue in higher education, or to enter the labour market. Completed School matura and Final exam 
enable entering the labour market. For entering higher education, the graduates have to pass State 
Matura exam. Испитните програми за државна матура, училишна матура, завршен испит и 
меѓународна матура ги донесува министерот, на предлог на Бирото за развој на образованието и 
Центарот за стручно образование и обука. 
 
Mатура - Концепцијата за државна матура, училишна матура и завршен испит во јавното средно 
образование, изготвена од Државниот испитен центар, на предлог од Државниот матурски одбор, 
ја донесува министерот. Државната матура има сертификациона и селективна улога.  

 
1 Државната матура се полага според посебни испитни програми и се состои од:  

• Задолжителен дел - еден наставен предмет и тоа: македонски јазик и литература/албански 
јазик и литература/турски јазик и литература. 

• Изборен дел – три општообразовни предмети за гимназиско образование, или два општооб-
разовни предмети и еден стручен предмет за стручно и уметничко образование. Како прв 
изборен предмет, ученикот избира математика или странски јазик, а останатите ги избира од 
понудена листа на предмети. За уметничко образование, како прв изборен предмет се бира 
помеѓу странски јазик или естетика/филозофија, а останатите ги избираат од понудена листа 
на предмети. 

• Проектна задача - проучување на проблем кој ученикот го избира од наставните предмети, или 
пошироко од образовните области. Се проверува оспособеноста за: самостојно планирање, про-
учување и истражување на оддлени проблеми, користење извори на информации и информа-
тичка технологија, планирање и изведување на експерименти и презентирање на добиените соз-
нанија. 

 
Проверувањето и оценувањето за задолжителниот и првиот и вториот изборен предмет се врши 
екстерно, организирано од Дражавниот испитен центар. Проверувањето и оценувањето за тре-
тиот изборен предмет, како и проектната задача, се врши интерно. 
 

2 Училишна матура/завршен испит - Учениците кои не полагаат државна матура, во гимназиското и 
средното уметничко образование полагаат училишна матура, а во стручното образование завршен 
испит. Училишната матура/завршниот испит се состои од: задолжителен дел, изборен дел и проектна 
задача.  

• Задолжителниот дел се состои од еден наставен предмет: македонски јазик и литература/ал-
бански јазик и литература/турски јазик и литература.  
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• Изборниот дел се состои од еден општообразовен предмет за учениците од гимназиското об-
разование, или еден стручен предмет за учениците од стручно и уметничко образование, кој уче-
никот го избира од понудена листа на наставни предмети.  

 
• Проектна задача – се проверува оспособеноста за: самостојно планирање, проучување и 

истражување на оддлени проблеми, користење извори на информации и информатичка техно-
логија, планирање и изведување на експерименти и презентирање на добиените сознанија. 

 

Проверувањето и оценувањето и за училишната матура и за завршниот испит се врши интерно. 
Со завршниот испит во стручното образование се проверуваат стручните знаења и компетенции 
на ученикот.  
 
Табела 12: Квалификации доделени во средното образование 

Вид на средно 
образование 

Вид на училиште Испит Назив на јавен 
документ 

Установа што ја 
доделува 

квалификацијата 

Ниво на 
квалификација 
според НРК 

Гимназиско 
образование 

Средно училиште 
Гимназија 

 Свидетелство за 
завршена година 

Училиште  

Државна 
матура 

Диплома за државна 
матура 

Училиште IV 

Училишна 
матура 

Диплома за училишна 
матура 

Училиште IV 

Стручно 
образование 

Средно училиште 
(Техничко 
образование) 

 Свидетелство за 
завршена година 

Училиште  

Државна 
матура 

Диплома за државна 
матура 

Училиште IV 

Завршен испит Диплома за завршен 
испит 

Училиште IV 

Средно училиште 
(Стручно 
образование за 
занимања) 

 Свидетелство за 
завршена година 

Училиште  

Завршен испит Диплома за завршен 
испит 

Училиште III 

Средно училиште 
(Стручно 
оспособување) 

 Свидетелство за 
завршена година 

Училиште  

Испит за 
стручна 
оспособеност 

Уверение за стручна 
оспособеност 

Училиште II 

Уметничко 
образование 

Средно училиште 

 Свидетелство за 
завршена година 

Училиште IV 

Државна 
матура 

Диплома за државна 
матура 

Училиште IV 

Училишна 
матура 

Диплома за училишна 
матура 

Училиште IV 

 
Самоевалуација и интегрална евалуација на училиштата 
На секои две години, училиштето спроведува самоевалуација во 7 подрачја: наставни планови и 
програми, постигања на учениците, учење и настава, поддршка на учениците, клима во училиш-
тето, ресурси и управување и раководење. Резултатите од самоевалуацијата се објавуваат на 
веб страната на училиштето и на општината. Истите се основа за интегрална евалуација, што, 
секои три години ја спроведува Државниот просветен инспекторат, за истите 7 подрачја. Во ст-
ручните училишта, се следи и организацијата и реализацијата на практичната настава во учи-
лиште и кај работодавач, како и на слободните часови. 
 
Example: The Self-evaluation report of the VET school “Boro Petrushevski” of Skopje Town is provided 
on the web site: http://www.asuc.edu.mk/ 
 
Лиценцирање на директори на основни и средни училишта 

Информација за оваа проблематика е дадена во делот за основно образование.  

 
Example of Certificate for Completed Exam for Director of Public Secondary School is provided in Annex 12.5. 
 
Other measures in support to quality of education 
Од 2013 година се спроведува советување на родители и советување на ученици, согласно 
Програма за советување на родители и Програма за советување на ученици.  
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За развивање на различните интереси и практични вештини на учениците, се организираат учи-
лишни екскурзии, врз основа на Правилник. За учениците што покажуваат особен успех по одделни 
предмети, акредитирани здруженија на наставници организираат натпревари на општинско, 
регионално и државно ниво, според Правилник. 
 

Table 13: Summative presentation of gymnasia education 

Entry 

requirements 

Редовни  ученици, со завршено  основно образование и не постари од 17 години. Ученици со 
посебни образовни потреби, не постари од 25 години.  

Education and 

training 

Duration of 4 years. 
The educational process is realized according to curricula developed by the Burreau for 
Development of Education and adopted by the Minister of Education and Science. 
Наставата се одвива во средни училишта, според наставни планови и програми со 
дефинирани: цели, наставни подрачја, теми и содржини, активности и методи во наставата, 
вклучително и задолжително користење на ИКТ, образовни стандарди, профил на наставниот 
кадар и оценување на постигањата на учениците. Наставните програми се изработуваат 
според модел на програми донесен од министерот за образование и наука, на предлог од 
Бирото за развој на образованието За учениците со посебни потреби се изготвува посебен 
индивидуален план за работа. 

Financing Од Буџетот на Република Македонија, согласно Законот за буџети на Република Македонија, 
Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија (за тековна година) и Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа. Приватните училишта се финансирани 
од основачот и со ко-финансирање од учениците. 

Teachers 

qualifications 

Завршено високо образование и стручен испит. Педагошко методска доквалификација во 
акредитирани високо образовни институции за кандидатите од ненаставни факултети и 
положен стручен испит, согласно Законот за средното образование. 

Expected 

learning 

outcomes 

Дефинирани преку целите и очекуваните резултати во наставните програми, за секој предмет 
поодделно. 

Assessment 

and awards 

Оценувањето на знаењата и постигањата е континуирано, со следење низ процесот на учење 
со усни проверки, писмени и други видови задачи, стандардизирани тестови на знаења, 
изработка на проекти. Besides this assessment, external assessment for two subjects is performed 
by the National Examination Centre. The results of the external assessment are recorded in а 
certificate (svidetelstvo) for each completed year of education. For each completed grade the 
student receives а certificate (svidetelstvo). Upon completion of fourth year of education, the 
students pass State Matura or School Matura and acquire а public document Diploma for State 
Matura, or Diploma for School Matura. 

Progression 

routes 

In higher education, with completed State Matura. Graduates with School Matura
7
, have to pass 

State Matura exam before applying for hugher education. The certificates for completed I-IV grade 
and the diploma for completed State Matura are presented to the higher education institution when 
applying for enrollment. 

Labour Market Yes, with diploma for State Matura and School Matura. 

Quality 

assurance 

• Teaching plan and teaching programme adopted by the Minister of Education and Science; 

• Schools verified by the Ministry of Education and Science; 

• Self-evaluation of school; 

• External (integral) evaluation of school based upon the findings of the self-evaluation report. 
Performed by the State Educational Inspectorate; 

• Monitoring advisory visits,  performed by the Bureau for Development of Education; 

• Стручен испит на наставници 

• Обука и стручен испит за директор 

• External assessment of student achievements, performed by the National Examination Centre; 

• Continuous in-service teacher training. Planned and organized by the Bureau for Development 
of Education; 

• In-service teacher training, performed according to the yealy work plan of the school; 

• Individual re-training according to the personal needs for professional improvement of teachers. 
According to the existing offer of respective providers. 

Example of certificate for completed grade of secondary education is provided in Annex 12.6. 

Table 14: Tabelar presentation of the vocational training (стручно оспособување) with duration up to 2 years 

Entry 

requirements 

Завршено основно образование. Students with special needs can enroll. 
Можат да се запишат и ученици со незавршено основно образование, под услов да го 
завршат во текот на образованието за стручно оспособување.   

                                                      

7
 The State Matura and the School Matura are elaborated into details in the part Quality Assurance in secondary education.   
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Education and 

training 

Траење до две години. 
The educational process is realized according to curricula developed by the Burreau for 
Development of Education and the VET Centre, and adopted by the Minister of Education and 
Science.  
Наставата се одвива во стручни училишта, или во установи за образование на возрасни. 
Практичната обука се изведува во училиште и/или кај работодавач. Наставните планови и 
програми содржат: цели, наставни подрачја, теми и содржини, активности и методи во 
наставата, вклучително и задолжително користење на ИКТ, образовни стандарди, профил на 
наставниот кадар, просторот и опремата и оценување на постигањата на учениците.  

Financing Од Буџетот на Република Македонија, согласно Законот за буџети на Република Македонија, 
Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија (за тековна година) и Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа. Приватните училишта се финансирани 
од основачот и со ко-финансирање од учениците. 

Teachers 

qualifications 

Завршено високо образование и стручен испит. Педагошко методска доквалификација во 
акредитирани високо образовни установи за кандидатите од ненаставни факултети и положен 
стручен испит, согласно Законот за средното образование. По исклучок, за практична 
настава, наставници можат да бидат и лица кои завршиле специјалистичко средно или више 
образование, со педагошка, психолошка и методска подготовка на акредитирани факултети и 
положен стручен испит. 

Expected 

learning 

outcomes  

Дефинирани се преку целите и очекуваните резултати во наставните програми, за секој 
предмет поодделно. Во реформираното стручно оспособување, за профилот гипсер-монтер 
во градежно-геодетска струка, програмата е заснована на резултати од учењето.  

Assessment 

and awards 

Оценувањето на знаењата и постигањата е континуирано, со следење низ процесот на 
учење, усни и писмени проверки, изработка на проекти. Следењето на напредокот на 
вештините стекнати со практичната обука го вршат наставникот и менторот од кај 
работодавачот. Besides this, external assessment for two subjects is performed by the National 
Examination Centre. The results of this assessment are recorded in a certificate (svidetelstvo), for 
each completed year of education. For each completed grade the student receives a certificate 
(svidetelstvo).  
По завршување на стручното оспособување, учесниците полагаат испит за стручна оспосо-
беност пред Комисија од наставници и работодавачи, делегирани од коморите. Се добива 
јавен документ уверение за стручна оспособеност.  

Progression 

routes  

According to the draft Rulebook on the Manner and Procedure for Progression from One into 
Another Type of VET, учениците со завршено стручно оспособување во траење од една година 
образованието може да го продолжат во втора година во соодветен образовен профил за 
стручно оспособување во траење од две години, без полагање на дополнителни испити. 
Учениците со завршена прва година за стручно оспособување, образованието може да го 
продолжат во втора година во соодветен образовен профил за стручно образование за 
занимање со полагање на дополнителни испити: еден општообразовен предмет и еден 
стручно теоретски предмет од наставниот план за образовниот профил каде се врши 
преминувањето.  
Учениците со завршена втора година за стручно оспособување, образованието може да го 
продолжат во трета година во соодветен образовен профил за стручно образование за 
занимање со полагање на дополнителни испити: два општообразовни предмети и два стручно 
теоретски предмети од наставниот план за образовниот профил каде се врши 
преминувањето. 

Labour Market Yes, with certificate for vocational competence (уверение за стручна оспособеност). 

Quality 

assurance 

• Teaching plan and teaching programme adopted by the Minister of Education and Science; 

• Schools verified by the Ministry of Education and Science; 

• Self-evaluation of school; 

• External (integral) evaluation of school based upon the findings of the self-evaluation report. 
Performed by the State Educational Inspectorate; 

• Monitoring advisory visits, performed by the Bureau for Development of Education and the VET 
Centre; 

• Стручен испит на наставници 

• Обука и стручен испит за директор 

• External assessment of student achievements, performed by the National Examination Centre; 

• Continuous in-service teacher training. Planned by the Bureau for Development of Education, 
VET centre, the State Examination Inspectorate and organized by the Bureau for Development 
of Education; 

• In-service teacher training, performed according to the yealy work plan of the school; 

• Individual re-training according to the personal needs for professional improvement of teachers. 
According to the existing offer of respective providers. 
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Table 15: Tabelar presentation of the vocational education for occupations (Стручно образование 
за занимања) with duration of 3-years 

Entry 

requirements 

Завршено основно образование. Students with special needs can enroll.  

Education and 

training 

Траење од три години.   
The educational process is realized according to curricula developed by the Burreau for 
Development of Education and the VET Centre, and adopted by the Minister of Education and 
Science. 
Наставата се одвива во стручни училишта, или установи за образование на возрасни. 
Практичната обука се изведува во училиште и/или кај работодавач. Наставните планови и 
програми содржат: цели, наставни подрачја, теми и содржини, активности и методи во 
наставата, вклучително и задолжително користење на ИКТ, образовни стандарди, профил на 
наставниот кадар, простор и опрема и оценување на постигањата на учениците.  

Financing Од Буџетот на Република Македонија, согласно Законот за буџети на Република Македонија, 
Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија (за тековна година) и Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа. 
Приватните училишта се финансирани од основачот и со ко-финансирање од учениците. 

Teachers 

qualifications 

Завршено високо образование и стручен испит. Педагошко методска доквалификација во 
акредитирани високо образовни установи за кандидатите од ненаставни факултети и положен 
стручен испит, согласно Законот за средното образование. По исклучок, за практична 
настава, наставници можат да бидат и лица со завршено специјалистичко средно, или више 
образование, со педагошка, психолошка и методска подготовка на акредитирани факултети и 
положен стручен испит. 

Expected 

learning 

outcomes  

Дефинирани преку целите и очекуваните резултати во наставните програми, за секој предмет 
поодделно. За реформираното стручно образование за занимања, програмите за 12 
образовни профили за 12 струки се дефинирани согласно резултати од учењето. 

Assessment 

and awards 

Оценувањето на знаењата и постигањата е континуирано, со следење низ процесот на 
учење, усни и писмени проверки, изработка на проекти. Следењето на напредокот на 
вештините стекнати со практичната обука го вршат наставникот и менторот од кај 
работодавачот. Besides this, external assessment for two subjects is performed by the National 
Examination Centre. The results of this assessment are recorded in a certificate (svidetelstvo), for 
each completed year of education. For each completed grade the student receives a certificate 
(svidetelstvo).  
По завршувањето на стручното образование за занимања, се полага завршен испит од 
теоретски и практичен дел. Теоретскиот дел се полага интерно. Практичниот дел се полага 
пред Комисија од наставници и од работодавачи, делегирани од коморите. Се добива јавен 
документ диплома за завршен испит. 

Progression 
routes  

In technical VET, with completed final exam, and by passing additional subjects (три 
општообразовни предмети и два стручно теоретски предмети). 

Labour Market Yes, with diploma for completed final exam. 

Quality 

assurance 

• Teaching plan and teaching programme adopted by the Minister of Education and Science; 

• Schools verified by the Ministry of Education and Science; 

• Self-evaluation of school; 

• Стручен испит на наставници 

• Обука и стручен испит за директор 

• External (integral) evaluation of school based upon the findings of the self-evaluation report. 
Performed by the State Educational Inspectorate; 

• Monitoring advisory visits, performed by the Bureau for Development of Education and the VET 
Centre; 

• External assessment of student achievements, performed by the National Examination Centre; 

• Continuous in-service teacher training, planned and organized by the Bureau for Development 
of Education; In-service teacher training, performed according to the yealy work plan of the 
school; Individual re-training according to the personal needs of teachers can be followed 
according to the existing offer of respective providers. 

 
Table 16: Tabelar presentation of the technical education (Техничко образование) with duration of 4-years 

Entry 

requirements 

Завршено основно образование. Students with special needs can enroll. 

Education and 

training 

Траење од четири години. 
The educational process is realized according to curricula for technical education, developed by the 
Burreau for Development of Education and the VET Centre, and adopted by the Minister of 
Education and Science. Наставата се одвива во стручни училишта. Практичната обука се 
изведува во училиште и/или кај работодавач. Наставните планови и програми содржат: цели, 
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наставни подрачја, теми и содржини, активности и методи во наставата, вклучително и 
задолжително користење на ИКТ, образовни стандарди, профил на наставниот кадар, 
простор и опрема и оценување на постигањата на учениците.   

Financing Од Буџетот на Република Македонија, согласно Законот за буџети на Република Македонија, 
Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија (за тековна година) и Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа. 
Приватните училишта се финансирани од основачот и со ко-финансирање од учениците. 

Teachers 

qualifications 

Завршено високо образование и стручен испит. Педагошко методска доквалификација во 
акредитирани високо образовни установи за кандидатите од ненаставни факултети и положен 
стручен испит, согласно Законот за средното образование. По исклучок, за практична 
настава, наставници можат да бидат и лица кои завршиле специјалистичко средно или више 
образование, со педагошка, психолошка и методска подготовка на акредитирани факултети и 
положен стручен испит. 

Expected 

learning 

outcomes  

Дефинирани преку целите и очекуваните резултати во наставните програми, за секој предмет 
поодделно. 

Assessment 

and awards 

Оценувањето на знаењата и постигањата е континуирано, со следење низ процесот на 
учење, усни и писмени проверки, изработка на проекти. Следењето на напредокот на 
вештините стекнати со практичната обука го вршат наставникот и менторот од кај 
работодавачот. Besides this, external assessment for two subjects is performed by the National 
Examination Centre. The results of this assessment are recorded in a certificate (svidetelstvo), for 
each completed year of education. For each completed grade the student receives a certificate 
(svidetelstvo).  
Upon completion of fourth year of education, the students pass State Matura or Final Exam and 
acquire а public document Diploma for State Matura, or Diploma for Final Exam.  

Progression 

routes  

In higher education, with completed State Matura. Graduates with Final Exam have to pass State 
Matura exam before applying for higher education. The certificates for completed I-IV grade and the 
diploma for completed State Matura are presented to the higher education institution when applying 
for enrollment.  

Labour Market Yes, with diploma for completed State Matura and with diploma for completed Final Exam. 

Quality 

assurance 

• Teaching plan and teaching programme adopted by the Minister of Education and Science; 

• Schools verified by the Ministry of Education and Science; 

• Self-evaluation of school; 

• Стручен испит на наставници 

• Обука и стручен испит за директор 

• External (integral) evaluation of school based upon the findings of the self-evaluation report. 
Performed by the State Educational Inspectorate; 

• Monitoring advisory visits, performed by the Bureau for Development of Education and the VET 
Centre; 

• External assessment of student achievements, performed by the National Examination Centre; 

• Continuous in-service teacher training, planned and organized by the Bureau for Development 
of Education; In-service teacher training, performed according to the yealy work plan of the 
school; Individual re-training according to the personal needs of teachers can be followed 
according to the existing offer of respective providers. 

 
Table 17: Tabelar presentation of art education 

Entry 

requirements 

Завршено  основно образование и не постари од 17 години. За ученици со посебни образовни 
потреби, не постари од 25 години. 
Со согласност од Министерството за образование и наука, можат да се запишат и надарени 
ученици со незавршено основно образование, со обврска да го завршат основното образо-
вание. 

Education and 

training 

Duration of 4 years. 
Образовните програми се структуирани за трите насоки во уметничката струка: ликовна, 
музичка и балетска уметност. The educational process and the extra curricular activities are 
realized according to curricula and syllabi developed by the Burreau for Development of Education 
and adopted by the Minister of Education and Science. Наставата се одвива во државни 
училишта, според наставни планови и програми со дефинирани: цели, наставни подрачја, 
теми и содржини, активности и методи во наставата, вклучително и задолжително користење 
на ИКТ, образовни стандарди, профил на наставниот кадар и оценување на постигањата на 
учениците. Наставата е групна и индивидуална и ја изведуваат предметни наставници. 

Financing Од Буџетот на Република Македонија, согласно Законот за буџети на Република Македонија, 
Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија (за тековна година) и Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа. Приватните училишта ги финансира 
основачот и со ко-финансирање од учениците. 

Teachers Завршено високо образование и стручен испит. Педагошко методска доквалификација во 
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qualifications акредитирани високо образовни институции за кандидатите од ненаставни факултети и 
положен стручен испит, согласно Законот за средното образование. По исклучок, во средното 
балетско образование по стручно теоретска и практична настава, наставници можат да бидат 
и лица со завршено средно балетско училиште и пет години практика во играње балет, со 
педагошко-психолошка и методска подготовка на акредитирани факултети и положен стручен 
испит. 

Expected 

learning 

outcomes 

Дефинирани преку целите и очекуваните резултати во наставните програми, за секој предмет 
поодделно. 

Assessment 

and awards 

Оценувањето на знаењата и постигањата е континуирано, со следење низ процесот на учење 
преку усни и писмени проверки по предметите од општо образование (мајчин јазик, маке-
донски јазик за заедниците, странски јазик, естетика, информатика, историја, историја на 
уметност, бизнис и претприемаштво и италијански јазик за профилот музичар-изведувач). 
Индивидуалната настава се проверува преку јавни настапи, колоквијални проверувања и 
завршни испити пред Комисија. Besides this assessment, external assessment for two subjects is 
performed by the National Examination Centre. The results are recorded in the certificate 
(svidetelstvo) for each completed year of education. For each completed grade the student receives 
а certificate (svidetelstvo).  
Upon completion of fourth year of education, the students of art education pass State Matura or 
School Matura and acquire а public document Diploma for State Matura, or Diploma for School 
Matura. 

Progression 

routes 

In higher education, with completed State Matura. Graduates with School Matura, have to pass 
State Matura exam before applying for higher education. The certificates for completed I-IV grade 
and the diploma for completed State Matura are presented to the higher education institution when 
applying for enrollment.  

Labour Market Yes, with diploma for State Matura and for School Matura. 

Quality 

assurance 

• Teaching plan and teaching programme adopted by the Minister of Education and Science; 

• Schools verified by the Ministry of Education and Science; 

• Self-evaluation of school; 

• Стручен испит на наставници 

• Обука и стручен испит за директор 

• External (integral) evaluation of school based upon the findings of the self-evaluation report. 
Performed by the State Educational Inspectorate; 

• Monitoring advisory visits, performed by the Bureau for Development of Education and the VET 
Centre; 

• External assessment of student achievements, performed by the National Examination Centre; 

• Continuous in-service teacher training, planned and organized by the Bureau for Development 
of Education; In-service teacher training, performed according to the yealy work plan of the 
school; Individual re-training according to the personal needs of teachers can be followed 
according to the existing offer of respective providers. 

2.2.4 Постсредно образование  

Постсредното образование (ISCED 4
8
) обезбедува продлабочени знаења, вештини и оспособување 

за: работа со покомплексна и посложена технологија, специјализирани висококвалитетни услуги, 
организација на работа, раководни функции на прво ниво, инструкторство, менторство и сл.  

Постсредното образование се остварува преку наставни планови и програми за: 

• специјалистичко образование и 

• мајсторски испит.   
 

                                                      

8
 Ова ниво на образование подготвува кадри за определени професионални должности за одделни сегменти од процесот на 
трудот. Образовните програми се модуларно дизајнирани и служат да го прошират (специјализираат) знаењето на учесниците 
кои претходно завршиле некоја програма на ниво ISCED 3 и да им овозможат пристап до ISCED 5 ниво. Условите за 
наставниот кадар се уредени со Законот за средното образование, Законот за стручното образование и обука, Законот за 
високото образование (високи стручни школи), Законот за вршење на занаетчиска дејност, Законот за образование на 
возрасни и со нормативите за наставен кадар. Покрај високо образование ISCED ниво 6 и 7, потребно е посебно андрагошко 
образование. Образованието и обуката во постсредното образование се реализираат од: наставници за општо образование, 
наставници за стручно-теоретско образование и наставници за специјалистичка практика - инструктори. Содржината на 
програмата е поспецијализирана или подетална од оние на нивото ISCED 3 и е во насока да оспособи за технолошка 
специјализација, надзорничка специјализација и инструктивна специјализација. Крајот на ова ниво резултира со полагање на 
специјалистички или мајсторски испит и стекнување на јавен документ (диплома за специјалистичко образование и диплома 
за мајсторски испит). 
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Наставни планови и програми за специјалистичко образование предлага Центарот за стручно образо-
вание и обука, а ги донесува министерот за образование и наука. Завршено техничко, стручно обра-
зование за занимања, гимназиско или уметничко образование,  со или без работно искуство. Образо-
ванието се остварува во акредитирани јавни и приватни установи (средни стручни училишта, високи 
стручни школи, специјализирани установи за постсредно образование и установи за постсредно обра-
зование како дел од комори, организации на вработувачи и работни здруженија и компании). 
 
Наставни планови и програми за мајсторски испит изготвува Центарот за стручно образование и 
обука, а ги донесува Комората на занаетчиите на Република Македонија, по претходно позитивно 
мислење од Министерството за образование и наука. До сега 183 мајстори кои исполнувале посебни 
критериуми и посетувале обука, се стекнале со диплома за мајсторски испит.  
 
Условите за наставниот кадар се уредени со Законот за средното образование, Законот за стручното 
образование и обука, Законот за високото образование (високи стручни школи), Законот за вршење 
на занаетчиска дејност, Законот за образование на возрасните и со нормативите за наставен кадар. 
Кадарот треба да поседува и посебно андрагошко образование. 
 

o  Легислатива  
- Закон за стручното образование и обука („Службен Весник на Република Македонија“ бр.71/06, 

117/08, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13 и 41/14) 

- Закон за образование на возрасните („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 
17/11, 51/11, 74/12, 41/14 и 144/14) 

- Закон за вршење на занаетчиската дејност („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 
62/04, 55/07, 115/10, 36/11, 53/11 и 164/13) 

- Правилник за структурата, организацијата и реализацијата на мајсторскиот испит („Службен 
весник на РМ“, бр. 36/08) 

- Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот во кој се запишува сер-
тификатот за положен мајсторски испит („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 77/08) 

 
Стратешки и други документи 

- Концепција за постсредно образование (2010). 
 

o  Обезбедување  квалитет  

Постсредно образование се остварува во јавни и приватни установи акредитирани од Министерст-
вото за образование и наука. 
 
Во постсредното образование учесниците полагаат испити: 

- По завршување на специјалистичкото образование, се полага специјалистички испит и се добива 
диплома за специјалистичко образование. Испитите се полагаат пред Комисија од наставници по 
теоретска и практична настава и претставник од работодавачите. 

 
Табела 18: Квалификации доделени во постсредното образование 

Вид на установа Испит Назив на јавен 
документ 

Установа што ја 
доделува 

квалификацијата 

Ниво на 
квалификација 
според НРК 

Акредитирана установа за 
постсредно образование 

Специјалистички 
испит 

Диплома за 
специјалистичко 
образование 

Акредитирана 
установа 

VB 

Мајсторски испит Диплома за положен 
мајсторски испит 

Акредитирана 
установа 

VB 

 
По завршување на програмата за мајсторски испит, се полага мајсторски испит. Законот за вршење 
на занаетчиска дејност ги утврдува условите за спроведување на мајсторски испит. Испитот се сп-
роведува според Правилникот за структурата, организацијата и реализацијата на мајсторскиот испит, 
врз основа на кој се добива диплома за положен мајсторски испит. Во тек е изготвување на нов Пра-
вилник за полагање мајсторски испит, согласно постојната Концепција за пост-средно образование.   
  
Table 19: Tabelar presentation of post-secondary vocational education and training (Vb) 

Entry 

requirements 

Завршено техничко, стручно образование за занимања, гимназиско или уметничко образова-
ние,  со или без работно искуство.  

Education and Се остварува преку наставни планови и програми за: 
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training • специјалистичко образование и 

• мајсторски испит.   
Наставните планови и програми за специјалистичко образование ги предлага Центарот за 
стручно образование и обука, а ги донесува министерот за образование и наука. Наставните 
планови и програми за мајсторски испит ги изготвува Центарот за стручно образование и 
обука, а ги донесува Комората на занаетчиите на Република Македонија, по претходно 
позитивно мислење од Министерството за образование и наука. Образованието се остварува 
во акредитирани јавни и приватни установи (средни стручни училишта, високи стручни школи, 
специјализирани установи за постсредно образование и установи за постсредно образование 
како дел од комори, организации на вработувачи и работни здруженија и компании). 

Financing Само-финансирање од страна на учесниците, или од работодавачите. 

Teachers 

qualifications 

Високо образование и посебно андрагошко образование. Образованието и обуката ги реа-
лизираат неколку вида наставници: наставници за општо образование, наставници за 
стручно-теоретско образование и наставници за специјалистичка практика - инструктори.  

Expected 

learning 

outcomes 

Програмите се содржински програмирани врз основа на стара Концепција за специјалистичко 
образование. Усвоена е нова Концепција за постсредно образование, која е основа за рефор-
мирање на овој вид образование со програми засновани на резултати од учење. 

Assessment 

and awards 

Испитните програми за специјалистички испит ги изготвува Центарот за стручно образование 
и обука во соработка со коморите, а ги донесува министерот за образование и наука. 
Учесниците полагаат специјалистички испит пред Комисија од наставници по теоретска и 
практична настава и претставник од работодавачите. Се стекнуваат со диплома за спе-
цијалистичко образование. 
Испитните програми за мајсторски испит и испитните програми за стручна оспособеност за 
занаетчиска дејност ги донесува Комората на занаетчиите на Република Македонија, по прет-
ходна согласност од министерот за образование и наука. Учесниците полагаат мајсторски ис-
пит согласно Правилник за структурата, организацијата и реализацијата на мајсторскиот ис-
пит и се стекнуваат со диплома за мајсторски испит. 

Progression 

routes 

Mожат да продолжат на високо образование.  

Labour Market YES, with diploma for specialistic education and diploma for craftsmen. 

Quality 

assurance 

• Curricula adopted by the Chamber of Craftsmen of the Republic of Macedonis upon positive 
opinion of the Ministry of Eduvation and Sceince; 

• Public and private institutions verified by the Ministry of Education and Science; 

• Испитите се полагаат пред комисија од наставници по теоретска и практична настава и 
претставник од работодавачите.  

Example Мајсторски испит за златар. 

 
Example of post-secondary curriculum for Master of Crafts for Gold is provided on the web site www.mrk.mk. 

2.2.5. Higher education   

o  General description 

In accordance with the Bologna Process requirements
9
, the study programmes in higher education are 

organized in three cycles, based on ECTS credits. Issuing Diploma Supplement is compulsory. From the 
academic year 2008/2009, all first and second cycle study programmes are reformed and students can no 

longer enrol in pre−Bologna programmes. The reformed third cycle doctoral studies in accordance with 
Salzburg I and II principles are implemented from the academic year 2011/2012. The study programmes are 
based on learning outcomes. 

The duration of first cycle university studies, as a rule, is three to four years (180 to 240 ECTS credits). The 
studies qualify the graduates for entry into the second cycle of university studies and give them opportunity 
for employment. Upon completion of the first cycle (baccalaureate - baccalaurea/bachelor), the person 
receives a Diploma in the specific area and a Diploma Supplement. The professional studies last three years 
with 180 ECTS credits. There is opportunity professional studies to last four years with 240 ECTS credits, if 
they are in line with the internationally accepted standards. The Law on Higher Education provides the 
opportunity for developing first cycle short professional study programmes corresponding to 60 - 120 ECTS 
credits. As exception the duration of the studies for regulated professions are:  

• Medicine, 360 ECTS credits (6 years) 

• Dentistry, 300 ECTS credits (5 years) 

                                                      

9
 The Republic of Macedonia joined the Bologna Process in 2003. 



 
 

|27 

• Pharmacy, 300 ECTS credits (5 years) 

• Veterinary Medicine, 330 ECTS credits (5 ½ years) 

• Architecture, 300 ECTS credits (5 years). 
 
The academic university studies of second cycle last one to two years (from 60 to 120 ECTS credits). The 
studies may last longer if they are in accordance with internationally accepted standards for a relevant 
profile. The total number of credits acquired at the first and second cycle of university studies amount 300 
ECTS credits. With completed second cycle of studies the academic degree магистер (magister) is 
acquired. In English, the acquired academic degree is “master”. With completed second cycle of specialized 
studies, the title specialist (специјалист/specialist) in a respective profession is acquired. 

The doctoral studies, in general, last at least three years (at least 180 ECTS credits). Academic degree 
doctor of sciences (dr.sc) (доктор на науки/doktor na nauki), or doctor of art (dr.art) (доктор на умет-
ност/doktor na umetnost) is acquired by public defence of a doctoral thesis. The study programme for 
doctoral studies mainly covers active research work under mentoring and includes:  

• organized academic training, containing advanced and vocational courses,  

• independent research project under mentoring (doctoral project), 

• international mobility, at least one-week of stay,  

• lectures and other type of communication activities,  

• publications in international scientific journals and active participation in international events in 
relation to the doctoral thesis, and 

• preparation and public defence of the doctoral thesis resulting from the doctoral project.  
 
The doctoral studies in the field of art consist of two parts – doctoral thesis and public presentation of the art 
work or exhibition. 

Table 20: Qualifications in the higher education system 

Cycle Type of studies ECTS credits Title of public 
document 

Title Level of the 
qualification 
in the NQF 

First cycle studies 

Short cycle studies 60-120   VA 

Academic studies 180-240 
Diploma in the specific 
area 

baccalaurea VIA 

Professional 
studies 

180-240 
Diploma in the specific 
area 

baccalaurea VIB 

Second cycle studies 

Academic studies 60-120 Master degree diploma master VIIA 

Professional 
studies 

60-120 Specilist diploma specialist VIIB 

Third cycle studies Doctoral studies At least 180 Diploma  
Doctor of science/ 

Doctor of Art 
VIII 

 
According to the Law on Higher Education, the higher education institutions do not charge participation fees 
to: students without parents; persons with a first and second degree of disability; war invalids and persons 
grown up in orphanages. Funds for the participation fee of these students are ensured from the the Budget 
of the Republic of Macedonia. Student’s quotas and diversity of the study programmes at public higher 

education institutions are carefully planned to fulfil the projections for socio−economic and regional 
development, as well as the demographic projections. 
 
Higher Education Institutions can be Universities and Higher Professional Schools. Higher Education 
Institutions within the university might be Faculty, Art Academy and Higher Professional School as units of 

the university. The Higher Education Institutions can be public, private−public non-profit institutions, and 
private (for profit or non-profit) institutions. By number and categories, the Higher Education Institutions are 
as follows: 

1. Universities 
• Public 5 

• Private 11 

2. Higher professional schools 
• Public as part of university 1 

• Private 4 

3. Research Institutes  
• Public as part of university 6 

• Public independent 7 



 

• Private as part of university 3 

• Private independent 12 

4.  Religious Higher Education institutions  

• Faculty of Orthodox Theology  

• Faculty of Islamic Theology  

5. Military Academy 

According to the Law on Higher Education, Public Higher Education Institution as a university and as a unit 
of the university or as an independent Higher Education Institution is established by the Parliament of the 
Republic of Macedonia by law. Private (for profit or non-profit) Higher Education Institution is established by 
a domestic and foreign legal entity or a person, under the conditions defined in the Law on Higher Education, 
upon approval of the Government of the Republic of Macedonia. 

Universities are entitled to provide: academic studies of first, second and third cycle; first and second cycle of 
professional studies; short cycle of studies and courses and to conduct research and applicative activities. 
Higher professional schools are entitled to provide: professional studies of first and second cycle, short cycle 
of studies and courses and applicative activities. Research Institutes, within universities or independent 
ones, are entitled to provide: academic studies of second and third cycle within the respective scientific 
fields; courses and to conduct research and applicative activities. 

The Faculty of Orthodox Theology and the Faculty of Islamic Theology are recognized as independent Higher 
Education Institutions established by the Macedonian Orthodox Church and by the Islamic Community in the 
Republic of Macedonia respectively and are entitled to provide studies in the field of theology. 

The Military Academy, established by the Ministry of Defence, provides academic and professional studies, 
as well as professional courses in the field of defence. 

The Republic of Macedonia pays special attention to the demography and develops the network of public universities 
regionally (see Fig. 3.). The public and some private universities implement dispersed study programmes in the bigger 
towns. 

 

The biggest “Ss. Cyril and Methodius” University was 
established in Skopje in 1949. Study programmes are 
realized in Macedonian, but also in Abanian and English 
language. 

The “St. Clement of Ohrid” University was established in 

Bitola (South−Western region) in 1979. It offers study 
programmes in Macedonian, but also in English language. 

The State University of Tetovo (North−Western region) was 
established in 2004. It offers study programmes mainly in 
Albanian, but also in Macedonian and in English language. 

The “Goce Delchev” University was established in Shtip 
(Eastern region) in 2008. It offers study programmes mainly 
in Macedonian, but also in English language. 

The youngest, “St. Apostle Paul” University of Information 
Science and Technology was established Ohrid (South-
Western region) in 2009. It offers study programmes in 
English language.  

 

 

Private Higher Education Institutions offer study programmes mainly in social sciences, few of them in 
informatics, robotics, mining as well, mainly in Macedonian language but also in Albanian, Turkish and 
English language. The Franklin University from Ohio, USA and the Faculty of Economics, University of 
Ljubljana have their branches in the Republic of Macedonia.  

Table 21. Distribution of students enrolled in first cycle in the academic year 2012/13 

Total (100%) Number Females Public HEIs Private HEIs Religious HEIs 

First cycle 56 906 54,5% 86,8% 12,7% 0,5% 

Second Cycle 3 562  3 037   

Source: State Statistical Office 

 

Fig.2 : Network of public universities  



 

Table 22. Distribution of graduated students on first cycle in 2013
10

 

Total (100%)           Number Females Public HEIs Private HEIs Religious HEIs 

First cycle 9 480     56,3% 7 307 2 144  

Source: State Statistical Office 

 
Fig. 3: Distribution of students enrolled in the first cycle of studies in the period 2008-2013 

 
Source: State Statistical Office 

 
Fig. 4: Distribution of the number of graduates of the first cycle  
 

 
Source: State Statistical Office 

 
o  Legislation 

• Law on Higher Education („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/08, 103/08, 26/09, 
83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15 и 98/15) 

• Rulebook on the content and the form of the diploma, guidelines for preparing the Diploma Supplement 
and other public documents; ("Official Gazette" No 84/2009, 86/2009) 

• Rulebook on the manner and conditions for the organization of practical training for students ("Official 
Gazette" No 120/10) 

                                                      

10
 Out of 9 480 graduates, 82,3% were full time students and 17,7% part time students. 

 

Number of First Cycle Enrolled Students

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

total public private female full time part

time

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Total Public PrivateFemale Full

time

Part

time

Number of First Cycle Graduated Students

2009

2010

2011

2012

2013



 
 

|30 

• Rulebook on conditions that a prominent expert in the practice of the relevant area shall fulfill to perform 
clinical teaching ("Official Gazette" No 120/10) 

• Rulebook on the form, manner of keeping (in material and electronic form) and content of the register of 
enrolled students and the general ledger of graduates ("Official Gazette" No 71/2009) 

• Rulebook for registration of Higher Education Institutions ("Official Gazette" No 71/2009) 

• Decree on the norms and the standards for establishing of Higher Education Institutions and for 
performing higher education activities ("Official Gazette" No 103/10, 168/10 & 10/11) 

• Degree of National Framework for Higher Education Qualifications ("Official Gazette" No 154/10) 

• Rulebook on the form, content and manner of keeping of the Higher Education Qualifications Register 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.62/14) 

• Rulebook on the manner of verifying the compatibility of the National Higher Education Qualification 
Framework with European Higher Education Qualification Framework (self-certification) (13-5986/1; 
04.04.2014) 

• Rulebook on procedure and method for keeping of the higher education activity database ("Official 
Gazette" No. 65/2013) 

• Guidelines on criteria for the manner of providing and assessing the quality of the Higher Education 
Institutions and academic staff ("Official Gazette" No. 67/2013) 

• Rulebook of the organisation, work, method of deciding, methodology for accreditation and evaluation, 
standards for accreditation and evaluation, and other issues relating to the work of the Board for 
Accreditation Evaluation of Higher Education ("Official Gazette" No. 151/2012) 

• Rulebook for the compulsory components of the first, second and third cycle study programmes ("Official 
Gazette" No. 154/2011) 

• Правилник за поблиските критериуми и надлежности на одборите за соработка и доверба со 
јавноста („Службен весник на Република Македонија“ бр.148/13) 

• Правилник за содржината, формата и начинот на водење на регистарот на ментори на 
магистерски и докторски трудови  („Службен весник на Република Македонија“ бр.148/13) 

• Закон за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното 
воспитание, основното и средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/15, 
20/15 и 98/15); 

• Закон за Академијата за наставници („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/15). 
 

o  Governance 

Government of the Republic of Macedonia – decides on quotas for enrolment in first cycle studies and gives 
consent for the calls for enrolment of students on the second and the third cycle of studies on the public 
universities, upon proposals of the universities and the anticipated needs of the labour market. It initiates 
establishing public higher education institutions and provides consent for establishing private higher 
education institutions. The laws for establishing public higher education institutions are adopted by the 
Parliament of the Republic of Macedonia. 

Ministry of Education and Science - responsible for higher education policies, for financial means from the 
National Budget, for issuing institutional and study programme working permissions, for recognition of higher 
education qualifications acquired abroad and provides technical support to the Higher Education 
Accreditation and Evaluation Board (HEAEB). The Ministry keeps a Register of Higher Education Institutions 
and a Register of Higher Education Qualifications. 
 
Higher Education Accreditation Board - composed of 23 members out of which: nine representatives of the 
universities (elected by the Inter-University Conference), two members from the Macedonian Academy of 
Sciences and Arts, one representative of the most representative body of the employers, two members of the 
Interuniversity Students’ Parliament, and nine members appointed by the Government of the Republic of 
Macedonia. The Board is responsible for institutional and study programmes accreditation and for external 
evaluation of higher education and research institutions (education activities, reseach activities and acqademic 
staff). The work of the Board is based upon the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area (ESG). 

Rectors’ Conference of Public Universities and Rectors’ Conference of Private Universities - For the purpose 
of reviewing and coordinating the issues of mutual importance and interest for carrying out the higher 
education activity, the public universities establish a Rectors’ Conference of Public Universities consisted of 
the rectors of the public universities. For the purpose of reviewing and coordinating the issues of mutual 
importance and interest for carrying out the higher education activity, the private universities establish a 
Rectors’ Conference of Private Universities consisted of the rectors of the private universities. The Rectors’ 
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Conferences submit proposals for members of the Higher Education Accreditation and Evaluation Board and 
in the Interuniversity Conference. 

Interuniversity Conference - for the purpose of reviewing and coordinating the issues of mutual importance, 
the universities set up an Interuniversity Conference as a public legal body. The Conference is composed of 
the rectors of the universities, the presidents of the student’ parliaments of the universities, 20 members from 
the academic-scientific community elected by the senates of the universities, and one member from the 
directors of the higher professional schools. 

University senate – governing and expert organ consisted of representatives of the units of the university, 
elected from among the professors, the scientific counselors and the students. The students constitute at least 
15% of the members of the senate. Each unit of the university has at least one representative in the senate. The 
rector is an ex officio member of the senate. The senate elects full professors and creates university policies.  

Rector – managing organ and represents the university in the country and abroad. The rector coordinates 
the higher education, art, scientific-research and applied activities and the other activities of the university. 

Rector’s Governing Board - composed of the Rector, the vice-rectors, the deans of the faculties, the directors 
of the schools of higher professional education, the directors of the accredited scientific institutes, and the 
representatives of the students.  

Board for trust and cooperation with the public - composed of representatives of academics, students, 
chambers, professional assossiations, local sel-governance and the Ministry of Education and Science. 
Gives opinion and recommendations on study programmes, academic promotions, relevance of the research 
activities and other activites related to teaching, research and applied work of the university units. The 
Higher Accreditation and Evaluation Board starts the process of accreditation of a study programme only 
after receiving opinion from the Board for trust and cooperation with the public. 

o  Learning outcomes  

The first, second and third cycle study programmes are designed on the basis of learning outcomes in 
accordance with the Higher Education Law. The programmes in all study years contain of up to 60% 
compulsory subjects, at least 30% elective subjects and 10% free subjects from a university pre-defined list. 
Subjects in entrepreneurship and innovations are obligatorily included in the 10% of free subjects. The list of 
free elective subjects is publicly announced.  
 
Expample of the learning outcomes for the first and second cycle academic studies in Power Systems of the 
University “St. Klement of Ohrid” – Bitola is provided in Annex. Examples of study programmes based on 
learning outcomes from the universities of the Republic of Macedonia are provided on the web site 
www.mrk.mk. 
  

o  Quality assurance  

The quality assurance system covers: 

− Initial accreditation of higher education institutions and study programmes; 

− Assessment of the quality of higher education activities, management, financing, academic and other 
activities and priorities, measured by evaluation, and  

− Other activities and mechanisms through which the quality of higher education is developed and 
maintained, determined by the law and the acts of the bodies that assess the quality of higher education. 
   
 

All higher education institutions are obliged to have institutional accreditation and to offer accredited study 
programmes, as well as to have working permission provided by the Minister of Education and Science. The 
accreditation is performed by the Higher Education Accreditation and Evaluation Board. The Board was 
established in 2002 and accreditation started in the academic year 2003/04. In line with the amendments of 
the Law on Higher Education of 2010, which introduced learning outcome based study programmes, all 
study programmes were re-accredited during the academic year 2011/12. In 2011, the Board undertook also 
the responsibilities for external evaluation and became Higher Education Accreditation and Evaluation 
Board. Since October 2011 the Board has affiliateed status within ENQA.  

Re-accreditation of first- and of second-cycle study programmes takes place in a five-year period. For the 
third cycle study programmes re-accreditation takes place a three year basis. 
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The institutional evaluation covers: self-evaluation, external evaluation and evaluation of the quality of the 
academic staff. Examples of evaluation reports: 

• Self-evaluation and External evaluation reports of the University “Ss. Cyril and Methodius” – Skopje 
are available on the link: http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=155&glavno=1 

• Self-evaluation reports of the University “Goce Delcev” – Shtip (2007-2012 and 2012-2013) are 
available of the link: http://ugd.edu.mk/index.php/mk/ugd/zaugd 

• The website of the South East European University – Tetovo contains a sub-page on quality assurance and 
management.  Link to the sub-page: http://www.seeu.edu.mk/en/about/quality-assurance-management. 

Implementation of the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 
Area is compulsory. The legal basis is established with the bylaws on quality assurance. Depending on 
subject of the bylaws they are adopted by the Minister of Education and Science, HEAEB or the universities. 
Certain bylaws are adopted by the Inter-university Conference (e.g. Rulebook for election in academic titles, 
Rulebook for self-evaluation).   

As part of the quality assurance system, all universities and higher education institutions within the 
universities (faculties, art academies and institutes) registered in the Higher Education Institution Register, 
are ranked on a two years basis. The ranking process uses 21 indicators in three categories: teaching and 
learning, research and social service. 

So far, two ranking cycles were performed by the Centre for World−Class Universities at Shanghai Jiao Tong 
University, People's Republic of China. The following results were achieved: 

Table 23: Academic 2011/2012 year   

Overall 
Rank 

Higher Education Institution 
Founding 

Year 
Total 
Score 

Score on 
Teaching 

& 
Learning 

Score on 
Research 

Score 
on 

Social 
Service 

1 University Sts. Cyril and Methodius – Skopje 1949 100 88.7 100 100 

2 Southeast Europe University - Tetovo 2001 61.9 67.1 50 59.6 

3 University “Goce Delchev” – Stip 2007 61.7 81.6 60.5 1.6 

4 University “St. Clemente of Ohrid” – Bitola 1979 55.5 72.1 43.6 28.3 

5 
University for Computer Science and Information Technology “St. Apostle Paul” 
– Ohrid 

2009 44.1 100 0 0 

6 International Balkan University – Skopje 2006 41.6 90.3 4.3 0 

7 
The first Private University, European University of the Republic of Macedonia – 
Skopje 

2005 38.5 80 7.4 0.6 

8 
Private High Professional School of Business and Economy – NEOKOM - 
Skopje 

2006 37.9 56.4 31 0 

9 Private High Professional School of Journalism and Public Relations-Skopje 2008 37.5 85 0 0 

10 University American College Skopje 2005 36.4 70.5 10.4 5 

11 First Private University – FON – Skopje 2003 35.4 65 16 0 

12 
University for Audio Visual Arts – “European Film Academy ESRA Paris – 
Skopje – New York” 

2007 32.2 64.1 6.7 6 

13 State University in Tetovo 2004 29.5 58.1 9.2 0 

14 University for Tourism and Management – Skopje 2006 25.3 47 9.6 3.1 

15 International Slavonic Institute G. R. Derzavin in Sveti Nikole 2005 24.9 54.8 1.7 0 

16 International University in Struga 2007 24.5 49 6.4 0.9 

17 MIT University−Skopje 2007 22.9 52 0 0 

18 
Private High Professional School for Business Studies “Euro College” – 
Kumanovo 

2008 15.6 35.5 0 0 

19 Private High Professional School “Business Academy – Smilevski” - Skopje 2008 11.7 26.6 0 0 

 
Table 24: Academic 2013/2014 year  

Overall 
Rank 

Higher Education Institution 
Total 
Score 

Score on Teaching & 
Learning 

Score on 
Research 

Score on 
Social 

Service 

1 University Sts. Cyril and Methodius – Skopje  100 62.1 100 44.5 

2 University “Goce Delchev” – Stip  85 67.2 54.8 74.1 

3 Southeast Europe University - Tetovo 84.3 65.6 55.9 72.9 
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4 
University for Computer Science and Information Technology 
“St. Apostle Paul” – Ohrid  

83.9 100 36.1 0 

5 University “St. Clemente of Ohrid” – Bitola  83 60.8 50.7 100 

6 University “American College” - Skopje 80.7 73.6 59.5 10.7 

7 International Balkan University – Skopje  75.5 90.4 22.8 27.7 

8 First Private University – FON – Skopje  58.9 61.2 36.2 1.6 

9 State University in Tetovo 56.4 49.3 44.5 6.3 

10 
The first Private University, European University of the 
Republic of Macedonia – Skopje  

47.6 58.5 18.2 0 

11 
Private High Professional School for Journalism and Public 
Relations 

46.8 64.4 9.2 0.2 

12 
Private High Professional School for Business Studies “Euro 
College” – Kumanovo  

46 60.4 12.8 0 

13 
Private High Professional School of Business and Economy – 
“NEOKOM" - Skopje 

45.7 36 42.8 0 

14 University for Tourism and Management – Skopje  43.2 40.4 32.6 0 

15 International University in Struga 41.8 58.9 5.5 3.5 

16 International Slavonic Institute G. R. Derzavin in Sveti Nikole 41.7 49.7 7.9 30.3 

17 MIT University - Skopje 41 41.2 14 40.3 

18 
Private High Professional School "Business Academy - 
Smilevski" - Skopje 

40.3 37.1 30.9 0 

19 
University for Audio Visual Arts – European Film Academy 
ESRA Paris – Skopje – New York  

35.5 48.7 4.4 8.5 

20 University "Evrobalkan"-Skopje 20.8 20.4 / 0 

 
Student examination 
The examination assesses whether and to what extent the student has acquired knowledge, skills and 
competence which correspond to the aims, competence and academic requirements prescribed by the 
generic and specific level descriptors that determine the learning outcomes of particular study programme. 
The form and content of the examination reflect the aims and the working methods of the subject and the 
study programme and enable individual assessment of the achieved learning outcomes by each student 
separately. 

Diploma Supplement 
The student, who has fulfilled all obligations according to the study programme for completing higher 
education of any cycle, receives a Diploma. Integral part of the Diploma is the Diploma Supplement. The 
content of the Diploma Supplement is prescribed by the Law on Higher Education and the bylaws. It is free 
of charge and automatically issued to graduate students of each cycle. It is issued in Macedonian and in 
English language. In case when the study programme has been carried out into the languages of the 
minorities, Diploma Supplement is issued in that language as well.  

Example of Diploma Supplement issued by the University “Goce Delchev” - Shtip is provided in Annex. 

Во високообразовните и научните установи, над примената на законите и обезбедување и оценување 
на квалитетот на високото образование врши Државниот просветен инспекторат. На наставничките 
факултети, ДПИ врши посебен вид надзор на организацијата и реализацијата на праксата за 
студентите од наставна струка. 
 
Table 25: Tabelar presentation of level VA (short cycle) studies 

Entry 

requirements 

 

Person that is awarded IV level certificate and has passed the state leaving exam or the 
international leaving exam may enroll. The enrollment is on the basis of a public announcement 
published by the higher education institution. The procedure and criteria for selection of candidates 
ensure equal access for all candidates regardless of race, color, gender, language, religion, political 
or other belief, ethnic, national or social and financial status, birth, disability, sexual orientation and 
age.  

Education and 

training 

Lasts one or two years and 60 or 120 ECTS credits are acquired by its completion.  
The study programmes are developed according to the ESG. For all study years, they should consist 
of compulsory and elective subjects.  
The study programmes are adopted by the Senate of the university upon proposal of the academic-
scientific Council. They have to be accredited by the HEAE and to possess a work permission from 
the Minister of Education and Science. 

Financing For the study programmes performed by the public higher education institutions the financing is 
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provided from the National Budget.  
The founder of the private Higher Education Institution provides financing of the study programs. 

Teachers 

qualifications 

Holder of PhD degree in respected scientific area in which he/she is to be elected for, has respective 
research achievements, has competence in carrying out particular types of higher education activity, 
and has a positive assessment of the self-evaluation may be elected as higher education lecturer. 

Expected 

learning 

outcomes  

Study programmes are learning outcomes based.  

Assessment 

and awards 

The studies are completed by taking all activities in accordance with the study programme. 
Examination of the knowledge, skilss and competence shall be made in order to assess whether and 
to what extend the acquired qualifications of the student correspond to the aims, competence and 
academic requirements prescribed by the generic and specific qualification descriptors that 
determine the learning outcomes of particular study programme. The types of knowledge 
examination, projects, practical exams etc should reflect the aims of the subject and of the study 
programme and enable individual assessment of student achievements. The form and content of the 
assessment should reflect the contents and the working methods of the subject and the study 
programme. 
After completing the study programme requirements the candidate is awarded a certificate 
(уверение). 

Progression 

routes  

Holders of Va level certificate can enter into the first cycle study programmes.  

Labour Market Yes. The studies provide knowledge, skills and competence that enable carrying out specialized 
professions and qualify for direct involvement into the working process. 

Quality 

assurance 

• Institutional and Study Programme Accreditation and Re-accrediation 

• Self-evaluation process 

• External evaluation 

• University ranking 

• State plagiarism system  

• Board for trust and cooperation with the public. 

 
Table 26: Tabelar presentation of level VIB (first cycle) studies 

Entry 

requirements 

 

Person that is awarded IV level certificate and has passed the state leaving exam or the 
international leaving exam. The enrollment is on the basis of a public announcement published by 
the higher education institution. The procedure and criteria for selection of candidates ensure equal 
access for all candidates regardless of race, color, gender, language, religion, political or other 
belief, ethnic, national or social and financial status, birth, disability, sexual orientation and age.  

Education and 

training 

Lasts three years and 180 ECTS credits are acquired by its completion.  
The study programmes are developed according to the ESG. The programmes in all study years 
contain of 60% compulsory subjects, 30% elective subjects and 10% free subjects from a university 
pre-defined list. Subjects in entrepreneurship and innovations are obligatorily included in the 10% of 
free subjects. The list of free elective subjects is publicly announced.  
The study programmes are adopted by the Senate of the university upon proposal of the academic-
scientific Council. They have to be accredited by the HEAE and to possess a work permission from 
the Minister of Education and Science. 

Financing For the study programmes performed by the public higher education institutions the financing is 
provided from the National Budget.  
The founder of the private Higher Education Institution provides financing of the study programmes. 

Teachers 

qualifications 

Holder of PhD degree in respected scientific area in which he/she is to be elected for, has respective 
research achievements, has competence in carrying out particular types of higher education activity, 
and has a positive assessment of the self-evaluation is elected as higher education lecturer. 

Expected 

learning 

outcomes  

Study programmes are learning outcomes based.  

Assessment 

and awards 

The studies are completed by taking all activities in accordance with the study programme. 
Examination of the knowledge, skilss and competence shall be made in order to assess whether and 
to what extend the acquired qualifications of the student correspond to the aims, competence and 
academic requirements prescribed by the generic and specific qualification descriptors that 
determine the learning outcomes of particular study programme. The types of knowledge 
examination, projects, practical exams etc should reflect the aims of the subject and of the study 
programme and enable individual assessment of student achievements. The form and content of the 
assessment should reflect the contents and the working methods of the subject and the study 
programme. 
After completing the study programme requirements the candidate is awarded with a Bachelor 
Diploma (диплома) and Diploma Supplement. 



 
 

|35 

Progression 

routes  

Holders of VIb level bachelor diploma can enter into the second cycle study programmes. 

Labour Market Yes. The studies qualify the graduates to carry out activities in the respected field of science and 
higher education, the business world, the public sector and the society at large through applying 
their scientific and professional competence. 

Quality 

assurance 

• Institutional and Study Programme Accreditation and Re-accrediation 

• Self-evaluation process 

• External evaluation 

• University ranking 

• State plagiarism system  

• Board for trust and cooperation with the public. 

 
Table 27: Tabelar presentation of level VIA (first cycle) studies 

Entry 

requirements 

 

Person that has gained IV level certificate and passed the state leaving exam or international leaving 
exam. The enrollment is on the basis of a public announcement published by the higher education 
institution. The procedure and criterions for selection of candidates for admission in the manner that 
guarantees the quality of all candidates regardless of race, color, gender, language, religion, political 
or other belief, ethnic, national or social origin, wealth, birth, social status, disability, sexual 
orientation and age is determinated by the higher education institution.  

Education and 

training 

The studies last four years and 240 ECTS credits are acquired.  
The study programmes are developed according to the ESG. The programmes in all study years 
contain of 60% compulsory subjects, 30% elective subjects and 10% free subjects from a university 
pre-defined list. Subjects in entrepreneurship and innovations are obligatorily included in the 10% of 
free subjects. The list of free elective subjects is publicly announced.  
The study programmes are adopted by the Senate of the university upon proposal of the academic-
scientific Council. They have to be accredited by the HEAE and to possess a work permission from 
the Minister of Education and Science. 

Financing For the study programmes performed by the public higher education institutions the financing is 
provided from the National Budget.  
The founder of the private Higher Education Institution provides financing of the study programmes. 

Teachers 

qualifications 

Holder of PhD degree in respected scientific area in which he/she is to be elected for, has respective 
research achievements, has competence in carrying out particular types of higher education activity, 
and has a positive assessment of the self-evaluation may be elected as higher education lecturer. 

Expected 

learning 

outcomes  

Study programmes are learning outcomes based.  

Assessment 

and awards 

The studies are completed by taking all activities in accordance with the study programme. 
Examination of the knowledge, skilss and competence shall be made in order to assess whether and 
to what extend the acquired qualifications of the student correspond to the aims, competence and 
academic requirements prescribed by the generic and specific qualification descriptors that 
determine the learning outcomes of particular study programme. The types of knowledge 
examination, projects, practical exams etc should reflect the aims of the subject and of the study 
programme and enable individual assessment of student achievements. The form and content of the 
assessment should reflect the contents and the working methods of the subject and the study 
programme. 
After completing the study programme requirements the candidate is awarded with a Bachelor 
Diploma (диплома) and Diploma Supplement. 

Progression 

routes  

Holders of VIa level bachelor diploma can enter into second cycle study programmes. 

Labour Market Yes. The studies qualify the graduates to carry out activities in the respected field of science and 
higher education, the business world, the public sector and the society at large through applying 
their scientific and professional competence. 

Quality 

assurance 

• Institutional and Study Programme Accreditation and Re-accrediation 

• Self-evaluation process 

• External evaluation 

• University ranking 

• State plagiarism system  

• Board for trust and cooperation with the public. 

 
Table 28: Tabelar presentation of level VIIB (second cycle professional) studies 

Entry 

requirements 

 

Holders of VI level bachelor diploma and fulfilled university entry requerements. The enrollment is on 
the basis of a public announcement published by the higher education institution. Students with 
special needs can enroll at level VIIb studies. 
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Education and 

training 

The studies last one year and 60 ECTS credits are acquired.  
The study programmes are developed according to the ESG. The programmes in all study years 
contain of 60% compulsory subjects, 30% elective subjects and 10% free subjects from a university 
pre-defined list. Subjects in entrepreneurship and innovations are obligatorily included in the 10% of 
free subjects. The list of free elective subjects is publicly announced.  
The study programmes are adopted by the Senate of the university upon proposal of the academic-
scientific Council. They have to be accredited by the HEAE and to possess a work permission from 
the Minister of Education and Science. 

Financing For the study programmes performed by the public higher education institutions the financing is 
provided from the National Budget.  
The founder of the private Higher Education Institution provides financing of the study programmes. 

Teachers 

qualifications 

Holder of PhD degree in respected scientific area in which he/she is to be elected for, has respective 
research achievements, has competence in carrying out particular types of higher education activity, 
and has a positive assessment of the self-evaluation may be elected as higher education lecturer. 

Expected 

learning 

outcomes  

Study programmes are learning outcomes based.  

Assessment 

and awards 

The studies are completed by taking all activities in accordance with the study programme. 
Examination of the knowledge, skilss and competence shall be made in order to assess whether and 
to what extend the acquired qualifications of the student correspond to the aims, competence and 
academic requirements prescribed by the generic and specific qualification descriptors that 
determine the learning outcomes of particular study programme. The types of knowledge 
examination, projects, practical exams etc should reflect the aims of the subject and of the study 
programme and enable individual assessment of student achievements. The form and content of the 
assessment should reflect the contents and the working methods of the subject and the study 
programme. 
After completing the study programme requirements the candidate is awarded with a Specialist 
Diploma (диплома за специјалист) and Diploma Supplement. 

Progression 

routes  

No further vertical progression route.  

Labour Market Yes. The professional (specialistic) studies provide the graduates with knowledge, skills and 
competence that enable them to carry out specialized professions and qualify them for direct 
involvement into the working process. 

Quality 

assurance 

• Institutional and Study Programme Accreditation and Re-accrediation 

• Self-evaluation process 

• External evaluation 

• University ranking 

• State plagiarism system  

• Board for trust and cooperation with the public. 

 
Table 29: Tabelar presentation of level VIIA (second cycle academic) studies 

Entry 

requirements 

 

Holders of VI level bachelor diploma and fulfilled university entry requerements. The enrolment is on 
the basis of a public announcement published by the higher education institution. Students with 
special needs can enroll at level VIIa studies. 

Education and 

training 

The studies last one or two years and 60 or 120 ECTS credits are acquired by completion.  
The study programmes are developed according to the ESG. The programmes in all study years 
contain of 60% compulsory subjects, 30% elective subjects and 10% free subjects from a university 
pre-defined list. Subjects in entrepreneurship and innovations are obligatorily included in the 10% of 
free subjects. The list of free elective subjects is publicly announced.  
The study programmes are adopted by the Senate of the university upon proposal of the academic-
scientific Council. They have to be accredited by the HEAE and to possess a work permission from 
the Minister of Education and Science. 

Financing For the study programmes performed by the public higher education institutions the financing is 
provided from the National Budget.  
The founder of the private Higher Education Institution provides financing of the study programs. 

Teachers 

qualifications 

Holder of PhD degree in respected scientific area in which he/she is to be elected for, has respective 
research achievements, has competence in carrying out particular types of higher education activity, 
and has a positive assessment of the self-evaluation may be elected as higher education lecturer. 

Expected 

learning 

outcomes  

Study programmes are learning outcomes based.  

Assessment 

and awards 

The studies are completed by taking all activities in accordance with the study programme. 
Examination of the knowledge, skilss and competence is made in order to assess whether and to 
what extend the acquired qualifications of the student correspond to the aims, competence and 
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academic requirements prescribed by the generic and specific qualification descriptors that 
determine the learning outcomes of particular study programme. The types of knowledge 
examination, projects, practical exams etc reflect the aims of the subject and of the study 
programme and enable individual assessment of student achievements. The form and content of the 
assessment reflect the contents and the working methods of the subject and the study programme. 
After completing the study programme requirements the candidate is awarded with a Master 
Diploma (диплома за магистер) and Diploma Supplement. 

Progression 

routes  

Holders of VIIa level master diploma can enter into third cycle (doctoral) study programmes.  

Labour Market Yes. The academic studies qualify the graduates for carrying out activities in the respected field of 
science and higher education, the business world, the public sector and the society at large by 
qualifying them to develop and apply scientific and professional competence. 

Quality 

assurance 

• Institutional and Study Programme Accreditation and Re-accrediation 

• Self-evaluation process 

• External evaluation 

• University ranking 

• State plagiarism system  

• Board for trust and cooperation with the public. 

 
Table 30: Tabelar presentation of doctoral studies (level VIII) 

Entry 

requirements 

 

Holders of VIIa level master diploma and completed university entry requirements. The enrollment is 
on the basis of a public announcement published by the higher education institution. Students with 
special needs can enroll at doctoral studies. 

Education and 

training 

The third cycle (doctoral) studies last at least three years and 180 ECTS credits are acquired.  
The study programmes are developed according to the ESG and are in compliance with the 
Salzburg I and II principles. The study programme mainly covers active research work under 
mentorship and includes:  
- organized academic training, containing advanced and vocational courses,  
- independent research project under mentoring (doctoral project),  
- international mobility, at least one-week stay,  
- lectures and other type of communication activities,  
- publications in international scientific journals and active participation in international events in the 
area of the doctoral thesis, and  
- preparation and public defense of the doctoral thesis on the basis of the doctoral project.  
The doctoral studies in the field of art consist of two parts – doctoral thesis and public presentation 
of the art work or exhibition. 
The study programmes are adopted by the Senate of the university upon proposal of the academic-
scientific Council. They have to be accredited by the HEAE and to possess a work permission from 
the Minister of Education and Science. 

Financing For the study programmes performed by the public higher education institutions the financing is 
provided from the National Budget.  
The founder of the private Higher Education Institution provides financing of the study programs. 

Teachers 

qualifications 

Holder of PhD degree in respected scientific area in which he/she is to be elected in the academic 
title: part-time or full professor, has to have respective research achievements, competence in 
carrying out particular types of higher education activity, and has a positive assessment of the self-
evaluation. 

Expected 

learning 

outcomes  

Study programmes are learning outcomes and research based.  

Assessment 

and awards 

The studies of the third cycle are completed by taking all activities in accordance with the study 
program, public defence of the doctoral thesis and published at least two scientific papers in 
scientific journals.  
After completing the study programme requirements the candidate is awarded with a PhD diploma 
(диплома за доктор на науки) and Diploma Supplement. 

Progression 

routes  

VIII level is the highest one.  

Labour Market Yes. 

Quality 

assurance 

• Institutional and Study Programme Accreditation and Re-accrediation 

• Self-evaluation process 

• External evaluation 

• University ranking 

• State plagiarism system  

• Board for trust and cooperation with the public. 
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2.2.6 Adult learning 

o  General description 

Образованието на возрасните овозможува стекнување соодветно образовно ниво за секого и за сите 
возрасни групи. Лицата стекнуваат знаења, вештини и ставови во согласност со потребите на 
општеството и пазарот на трудот по пат на формално, неформално и информално учење.  

 
Формално образование на возрасните се изведува согласно законите за основното, средното и 
високото образование. Се спроведува во државни и приватни установи, како редовно и вонредно 
образование, според соодветни наставни планови и програми усвоени од министерот за образование 
и наука. 

 
Неформалното учење овозможува оспособување за работа, социјални активности, или личен развој. 
Од 2012 година се реализира според посебни програми, верифицирани од Центарот за образование 
на возрасни.  
 
Информално учење означува активности со кои се стекнуваат знаења, вештини и компетенции преку 
секојдневно искуства. Информалното учење сеуште не е системски уредено. 
 
Програмите се изведуваат во установи верифицирани од Министерството за образование и наука. 
Установата запишува учесници, со кои потпишува договор и води евиденција и документација 
согласно пропишани правилници. Посебни установи за образование на возрасни се отворените 
граѓански универзитети за доживотно учење, кои реализираат програми за формално и неформално 
образование на возрасните. 
 
Пример на верифицирана програма: Професионален обучувач за обучувачи на возрасни

11
, со која се 

стекнува сертификат. Програмата е заснована на резултати од учење и содржи две нивоа: 
професионален обучувач на возрасни (210 часа) и професионален обучувач на обучувачи на 
возрасни (140 часа).  

 

Со поддршка од Европската фондација за обука, во 2014 и 2015 година беше развиена Концепција за 
неформално образование на возрасните и за информално учење. Со поддршка од УНДП беше 
развиена Концепција за основно образование на возрасните во Република Македонија. 

 

o  Legal framework 

• Закон за образование на возрасните (“Службен весник на Република Македонија” бр.7/08, 
17/11, 51/11, 74/12 и 41/14) 

• Правилник за начинот на верификација на посебни програми (Решение бр. / 2014) 

• Правилник за начинот на верификација на установите и институциите за образование на 
возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/13) 

• Правилник за стандардите за просторот, опремата и кадарот на установите и институциите за 
образование на возрасните (Решение бр. 19-14134/2 од 09.09.2014 година) 

• Правилник за називот, содржината и формата на сертификатот за знаењата, вештините, 
способностите и компетенциите стекнати од посебните програми за образование на 
возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/10 и 141/12) 

• Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на Централниот регистер и на Општинскиот 
регистар за установите и институциите кои реализираат јавно признати програми за образование на 
возрасните („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 37/10) 

• Правилник за содржината, формата и постапката на потпишувањето на договорот за следење 
на програмата за образование на возрасните (Решение бр. _____ ). 

• Закон за отворените граѓански универзитети за доживотно учење (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.36/11 и 41/14) 

  
Стратешки документи: 

• Стратегија за образование на возрасни 2010-2015, со Акциски план 

                                                      

11
 Програмата е изготвена со ИПА Твининг проектот „Поддршка за градење на капацитетите на Центарот за образование на 
возрасните, развој на програми за образование на возрасни и програми за описменување и за дооформување на основното 
образование на исклучените лица“ 



 
 

|39 

• Концепција за неформално образование на возрасните и за информално учење во Република 
Македонија, Скопје, 2015 

• Концепција за основно образование на возрасните во Република Македонија, Скопје, 2015. 
 

o  Governance 

Министерството за образование и наука донесува Стратегија за образование на возрасните; вери-
фицира установи за образование на возрасни; води регистар на верифицирани установи и 
обезбедува средства од Буџетот на Република Македонија за финансирање на образованието на воз-
расните.  

 
Министерството за труд и социјална политика: учествува во спроведувањето на државната по-
литика во областа на образованието на возрасните; ги согледува потребите за преквалификација и 
доквалификација на кадарот преку анализа на пазарот на труд и доставува мислење до Советот за 
образование на возрасни; учествува во подготвувањето и усогласувањето на стручните квалифика-
ции; во соработка со ЦОВ иницира изготвување на нови стручни квалификации и учествува во 
организирање на професионално ориентирање на учесниците.  
 
Советот за образование на возрасните е советодавно тело основано од Владата на Република 
Македонија. Разгледува стратешки прашања; предлага Стратегија за развој на образование на 
возрасните во контекст на доживотното учење и ја следи реализацијата; стандарди на занимања до 
ЦСОО, финансирање на програми за образование на возрасни и развој на мрежата на установи за 
образование на возрасни. Советот има 13 члена од: МОН, Бирото за развој на образованието, Цента-
рот за стручно образование и обука, Министерството за финансии, мнозинскиот синдикат, За-
едницата на единиците на локалната самоуправа, Агенцијата за вработување на Република 
Македонија, Агенцијата за развој на мали и средни претпријатија, Стопанската комора на Република 
Македонија, Сојузот на коморите на Република Македонија, Комората на занаетчиите на Република 
Македонија и експерти за образование на возрасни. 
 
Центарот за образование на возрасните: го развива образованието на возрасните во соработка со 
социјалните партнери; подготвува концепции за образование на возрасни и модели на посебни 
програми за образование на возрасните; предлага: изготвување стандарди на занимања до Советот 
за образование на возрасните; врши верификација на посебни програми за образование на возрасни-
те; води електронски каталог на верифицирани посебни програми за образование на возрасните и 
електронски каталог на верифицирани установи и ги објавува на веб страната на Центарот; посре-
дува во кариерниот развој и професионалната ориентација на учесниците во образование на 
возрасните и ја координира меѓународната соработка. Со Центарот управува Управен одбор од 11 
члена од: Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, 
Заедницата на единиците на локалната самоуправа, Стопанската комора на Република Македонија, 
Сојузот на стопански комори на Република Македонија, Комората на занаетчиите на Република 
Македонија и стручни работници од Центарот.  
 
Eдиниците на локалната самоуправа: ги анализираат потребите на пазарот на труд на локално ниво 
и резултатите ги доставуваат до Центарот и установите за образование на возрасни; основаат 
установи за образование на возрасни и општински центри за развој на човечки ресурси; доставуваат 
предлози до МОН и ЦОВ за потребите за развој на програми, изготвуваат програми финансирани од 
општините и ги доставуваат на верификација до ЦОВ и водат општински регистар за установи кои 
реализираат јавно признати програми.  
 
Коморите: доставуваат предлози за донесување нови и иновирање на постојните програми и за 
изготвување на стандарди за занимања; основаат институции за образование на возрасни и изготвуваат 
програми финансирани од коморите, кои ги доставуваат на верификација до Центарот.  
 
Мнозинскиот синдикат: доставува предлози за подобрување на условите за практична обука на 
учесниците кај работодавачите; основа установи за образование на возрасни и изготвува програми 
финансирани од синдикатот, кои ги верифицира Центарот.  
 

o  Learning outcomes  

Посебните програми за образование на возрасни се засновани на резултати од учењето. Се 
изготвуваат според Модел на посебна програма. Резултатите од учењето се дефинирани во 
посебна точка од Моделот.  
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Example of a special programme for education of adults for makeup is provided on the web page www.mrk.mk. 
 

o  Quality assurance 

Верификација на посебни програми - Ја врши Центарот, согласно Правилник. Програмите се 
изготвени од установата која ја реализира обуката, согласно Моделот на посебна програма за 
образование на возрасни. Решението го донесува директорот. 
 
Верификација на установи за образование на возрасните - Ја врши МОН, согласно Правилник. Ре-
шението го донесува министерот за образование и наука. 
 
Центарот го мониторира понудувачот на услугата и го следи квалитетот на обуката, користејќи алатка 
за мониторинг и евалуација на установа. Понудувачот на услуга на крајот на годината доставува 
годишен извештај до Центарот. 

Дражавниот просветен инспекторат преку интегрална евалуација врши надзор над квалитетот на 
образовниот процес во отворените граѓански универзитети за доживотно учење.  
 
Наставен кадар - Програмите за образование на возрасни ги реализираат наставници, професори, 
инструктори за практична настава и стручни соработници, кои имаат подготовка за работа со 
возрасни. Подготовката ја организира ЦОВ, или соодветни установи. Условите за кадарот се 
пропишани со Правилник. Кадарот мора постојано стручно да се усовршува.  
 
Испити на крајот од образованието на возрасните - ги организира и спроведува установата која ја 

реализира програмата. Учесниците се стекнуваат со сертификат.   

 

Table 31: Tabelar presentation of non-formal education for adults  

Entry 
requirements 

Возраст над 15 години и без статус на ученик. Специфични услови дефинира понудувачот на 
услуги. 

Education and 
training 

Понудувачот на услуги го определува времетраењето на програмата. Програмите се реализираат 
во верификувана установа. Практичната обука може да се реализира кај работодавач. 

Financing Од буџетот на РМ, буџетот на единиците на локалната самоуправа, коморите, мнозинскиот 
синдикат, самофинансирање на учесникот, донации. 

Teachers 
qualifications 

Завршено високо образование за теорискиот дел од програмата и завршена обука на 
обучувачи за работа со возрасни. Практичниот дел од програмата го реализира лице со: нај-
малку соодветно средно образование и 3 години работно искуство во соодветната област, 
средно образование и најмалку 5 години работно искуство во соодветната област, мајсторски 
испит и завршена обука на обучувачи за работа со возрасни. Кадарот мора постојано стручно 
да се усовршува.  

Expected 
learning 
outcomes 

Посебните програми за образование на возрасни се засновани на резултати од учењето. Се 
изготвуваат според Модел на посебна програма.  

Assessment 
and awards 

Континуирано во текот на обуката и завршен испит на крајот од обуката. По завршување на 
обуката, учесникот се стекнува со сертификат. 

Progression 
routes 

Во сите видови стручно образование. 

Labour Market YES, со сертификат. 

Quality 
assurance 

• Special programme for education of adults verified by the Centre for Adult Education; 

• Institutions verified by the Ministry of Education and Science; 

• Desk monitoring by analyzing the yearly reports of the institutions and on-the spot monitoring of 
the implementation of special programmes. Performed by the Centre for Adult Education; 

• Supervision and integral evaluation of public open universities for lifelong learning (отворени 
граѓански универзитети) performed by the State Education Inspectorate;  

• Continuous professional development of teachers and trainers.  

Example Аргон заварувач 
Профил на учесникот за влез во програмата - Завршено средно образование 
(гимназиско или средно стручно образование). Kандидатите треба да бидат постари од 
17 години. 
Времетраење на програмата - 250 часа. 
Понудувач на услуги може да биде верификувана установа. 
Проверкате на знаење: континуирано, со писмен тест и практична работа по завршување на 
секоја тема. Завршен тест на крај од програмата. Учесниците се стекнуваат со сертификат. 
По завршувањето на обуката може да конкурираат на пазарот на труд. 

 


