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ВРАБОТЛИВОСТ
„Поседување на вештини, знаења,
разбирање и лични особини што ѝ
овозможуваат на една личност со
поголема веројатност да избере сигурно
занимање со кое ќе може да биде
задоволна и успешна.“

Dacre Pool & Sewell, 2007

„Поседување на вештини, знаења,
разбирање и лични особини што ѝ
овозможуваат на една личност со
поголема веројатност да избере сигурно
занимање со кое ќе може да биде
задоволна и успешна.“

Dacre Pool & Sewell, 2007



„Збир на постигнувањавештини,
разбирања и лични особини кои на
дипломираните им овозможуваат со
поголема веројатност да добијат
вработување и да бидат успешни во
своето занимање од што имаат
придобивки самите тие,
работодавачите, општеството и
стопанството (економијата)“

„Збир на постигнувањавештини,
разбирања и лични особини кои на
дипломираните им овозможуваат со
поголема веројатност да добијат
вработување и да бидат успешни во
своето занимање од што имаат
придобивки самите тие,
работодавачите, општеството и
стопанството (економијата)“

Mantze and Yorke, 2004



Што бараат работодавачите

АкадемскоАкадемско Доказ за
вештините и

способностите и
постојните и

потенцијалните
РаботноРаботно
искуствоискуство

Лично/животноЛично/животно
искуствоискуство

Доказ за
вештините и

способностите и
постојните и

потенцијалните



интелегенција • знање • комерцијална свесност •
подготвеност за учење • флексибилност •
приспособливост • саморегулаторни вештини •
самомотивациски вештини • комуникациски
вештини • меѓучовечки односи • тимска работа •
самодоверба • погон • лидерство • флексибилност
• професионалност • деловна фокусираност •
разрешување на проблеми • самосвесност •
самопромоција • истражување и создавање на
можности • планирање дејства • вмрежување •
одлучување • преговарачки способности •
свесност за политиките • совладување
неизвесности • развоен фокус • трансфер на
знаења • самодоверба •

интелегенција • знање • комерцијална свесност •
подготвеност за учење • флексибилност •
приспособливост • саморегулаторни вештини •
самомотивациски вештини • комуникациски
вештини • меѓучовечки односи • тимска работа •
самодоверба • погон • лидерство • флексибилност
• професионалност • деловна фокусираност •
разрешување на проблеми • самосвесност •
самопромоција • истражување и создавање на
можности • планирање дејства • вмрежување •
одлучување • преговарачки способности •
свесност за политиките • совладување
неизвесности • развоен фокус • трансфер на
знаења • самодоверба •



На работодавачите им требаат
дипломирани кои поседуваат, како низа
од основни работни вештини така и
академски способности,
но финалните анализи покажуваат дека
дипломираните вработливи ги прават
токму вештините за тимска работа,
меѓучовечки односи, комуникации,
услужливоста . . .

На работодавачите им требаат
дипломирани кои поседуваат, како низа
од основни работни вештини така и
академски способности,
но финалните анализи покажуваат дека
дипломираните вработливи ги прават
токму вештините за тимска работа,
меѓучовечки односи, комуникации,
услужливоста . . .



Болоња и вработливоста
• Вградувањето на вештини во студиската програма е

клучен елемент на Болоњските реформи и како такви
треба да бидат следени, со акцент на размена на
добри практики низ цела Европа

• Високообразовните установи треба да им помогнат
на студентите да ги препознаат и да ги изразат
вештини за вработување, развиени во рамките на
студиската програма и во придружните активности

• Болоњските реформи создаваат нова низа на
преодни и излезните точки од високото образование
... бараат обезбедување на висококвалификуван
стручен кадар за насочување на студентите и
соодветен развој на академскиот и другиот
универзитетски кадар.

• Вградувањето на вештини во студиската програма е
клучен елемент на Болоњските реформи и како такви
треба да бидат следени, со акцент на размена на
добри практики низ цела Европа

• Високообразовните установи треба да им помогнат
на студентите да ги препознаат и да ги изразат
вештини за вработување, развиени во рамките на
студиската програма и во придружните активности

• Болоњските реформи создаваат нова низа на
преодни и излезните точки од високото образование
... бараат обезбедување на висококвалификуван
стручен кадар за насочување на студентите и
соодветен развој на академскиот и другиот
универзитетски кадар.



Исходи од учењето

• Изјава за тоа што се очекува да знае,
да разбира или да биде способен да
направи студентот, по завршување на
образовниот процес.

• Збир од знаења, вештини, способности,
ставови и разбирања што ќе ги постигне
поединецот

• Изјава за тоа што се очекува да знае,
да разбира или да биде способен да
направи студентот, по завршување на
образовниот процес.

• Збир од знаења, вештини, способности,
ставови и разбирања што ќе ги постигне
поединецот



Споредба

Збир на постигнувања-вештини,
рабирања и лични особини кои
на дипломираните им
овозможуваат со поголема
веројатност да добијат
вработување и да бидат
успешни во своето занимање од
што имаат придобивки самите
тие, работодавачите,
општеството и стопанството
(економијата)“

• Изјава за тоа што
се очекува да знае,
да разбира или да
биде способен да
направи студентот,
по завршување на
образовниот
процес.

• Смеса од знаења,
вештини,
способности,
ставови и
разбирања што ќе
ги постигне
поединецот

вработливост

Збир на постигнувања-вештини,
рабирања и лични особини кои
на дипломираните им
овозможуваат со поголема
веројатност да добијат
вработување и да бидат
успешни во своето занимање од
што имаат придобивки самите
тие, работодавачите,
општеството и стопанството
(економијата)“

• Изјава за тоа што
се очекува да знае,
да разбира или да
биде способен да
направи студентот,
по завршување на
образовниот
процес.

• Смеса од знаења,
вештини,
способности,
ставови и
разбирања што ќе
ги постигне
поединецот

Исходи од учењето



Исходи од учењето

Изјава за тоа што се
очекува да знае, да
разбира или да биде
способен да направи
студентот, по
завршување на
образовниот процес.

Компетенции/оспособеност

Докажана оспособеност за
користење на знаењето,
вештините и личните и
социјалните и/или
методолошките способности
во работа во полето на
студирање и во
професионалниот и личниот
развој

Квалификациите засновани на компетенции,
начелно претставуваат изјави/тврдења дека
лицето е квалификувано да работи во
специфична област или занимање

Исходи од учењето

Изјава за тоа што се
очекува да знае, да
разбира или да биде
способен да направи
студентот, по
завршување на
образовниот процес.

Компетенции/оспособеност

Докажана оспособеност за
користење на знаењето,
вештините и личните и
социјалните и/или
методолошките способности
во работа во полето на
студирање и во
професионалниот и личниот
развој



Опис на работни задачи од оглас
Туристички водич (Туристички водич (Tourist Guide)Tourist Guide)
 Одговорности:
− објаснување и покажување на знаменитостите на одреден предел
− пружање информации за историски настани и личности
− извршување на оперативни работи во водењето и следењето на туристите
− давање на основни информации на туристите поврзани со целта и планот на

патувањето
− грижа за исправите за премин на граници
− давање на практични совети на туристите

 Вештини и особини кои треба да ги поседува:
− познавање на географија
− знаење на повеќе странски јазици
− широки познавања на историските факти
− познавање на различни култури
− комуникативност
− пресретливост
− одлични организациски способности
− снаодливост
− добра физичка кондиција

 Одговорности:
− објаснување и покажување на знаменитостите на одреден предел
− пружање информации за историски настани и личности
− извршување на оперативни работи во водењето и следењето на туристите
− давање на основни информации на туристите поврзани со целта и планот на

патувањето
− грижа за исправите за премин на граници
− давање на практични совети на туристите

 Вештини и особини кои треба да ги поседува:
− познавање на географија
− знаење на повеќе странски јазици
− широки познавања на историските факти
− познавање на различни култури
− комуникативност
− пресретливост
− одлични организациски способности
− снаодливост
− добра физичка кондиција



Менаџер на угостителски објектиМенаџер на угостителски објекти (Hospitality Manager)(Hospitality Manager)
 Одговорности:
− планирање, организација, водење и надзор на работните обврски на

персоналот
− планирање, организација и надзор на трошењето на материјалните и

техничките средства
− преговарање со снабдувачите, патнички, превозни и естрадни агенции
− утврдување на почетокот и крајот на таботењето на објектот
− управување и одлучување за бројот и динамиката за вработување на

сезонските работници
− предлагање за набавки на угостителска опрема
− надзор над примена на прописите за заштита при работа
− надзор над подготвувањето на јадењата и пијалоците и ускладување со

нормативите
 Вештини и особини кои треба да ги поседува:
− комуникативност
− иницијатива
− познавање на странски јазици
− добри организациски способности
− стрпливост
− самодисциплина
− систематичност
− познавање и следење на законските прописи за материјално и финансиско

работење
− познавање на деловните обичаи во угостителството

 Одговорности:
− планирање, организација, водење и надзор на работните обврски на

персоналот
− планирање, организација и надзор на трошењето на материјалните и

техничките средства
− преговарање со снабдувачите, патнички, превозни и естрадни агенции
− утврдување на почетокот и крајот на таботењето на објектот
− управување и одлучување за бројот и динамиката за вработување на

сезонските работници
− предлагање за набавки на угостителска опрема
− надзор над примена на прописите за заштита при работа
− надзор над подготвувањето на јадењата и пијалоците и ускладување со

нормативите
 Вештини и особини кои треба да ги поседува:
− комуникативност
− иницијатива
− познавање на странски јазици
− добри организациски способности
− стрпливост
− самодисциплина
− систематичност
− познавање и следење на законските прописи за материјално и финансиско

работење
− познавање на деловните обичаи во угостителството



Организатор на патувањаОрганизатор на патувања (Tour organizer)(Tour organizer)
 Одговорности:
− Организирање на престојот и патувањето на туристите
− Посредување во продажбата и продажба на билети
− Резервација на карти за превозни средства
− Резервација на сместување
− Посредување во набавка на документи и визи за патување во странство
− Посредување во набавка на посебни документи (пр. дозвола за риболов)
− Организирање на службата за придружба и водичи
− Посредување во осигурување на патиците и товарот
− Рекламирање на услугите
− Претставување на сопствените патнички аранжмани со брошури, плакати,

реклами и други облици на промоција

 Вештини и особини кои треба да ги поседува:
− Организациски способности
− комуникативност
− Вештини за преговарање
− Одговорност
− Одлично познавање на барем еден светски јазик
− Работа со компјутер
− Способност за презентација

 Одговорности:
− Организирање на престојот и патувањето на туристите
− Посредување во продажбата и продажба на билети
− Резервација на карти за превозни средства
− Резервација на сместување
− Посредување во набавка на документи и визи за патување во странство
− Посредување во набавка на посебни документи (пр. дозвола за риболов)
− Организирање на службата за придружба и водичи
− Посредување во осигурување на патиците и товарот
− Рекламирање на услугите
− Претставување на сопствените патнички аранжмани со брошури, плакати,

реклами и други облици на промоција

 Вештини и особини кои треба да ги поседува:
− Организациски способности
− комуникативност
− Вештини за преговарање
− Одговорност
− Одлично познавање на барем еден светски јазик
− Работа со компјутер
− Способност за презентација



Понуда во Македонија
 Факултет за туризам и угостителство Охрид (УКЛО)Факултет за туризам и угостителство Охрид (УКЛО)

− дипломиран менаџер по туризам (VI А)

− дипломиран менаџер по гастрономија (VI Б)

− дипломиран менаџер во услужен сектор (VI А)

 Факултет за туризам и бизнис логистика (УГД)Факултет за туризам и бизнис логистика (УГД)

− (дипломиран) менаџер по туризам (VI А/ VI Б)

− (дипломиран) менаџер по гастрономија и диететика (VI А/ VI Б)

− (дипломиран) менаџер по хотелиерство и ресторантство (VI А/ VI Б)

 ПриродноПриродно--математички факултет (УКИМ)математички факултет (УКИМ)

− дипломиран туризмолог (VI А)

 Факултет за туризам (УТМС)Факултет за туризам (УТМС)

− дипломиран менаџер во туризмот (VI Б)

 Факултет за туризам и угостителство Охрид (УКЛО)Факултет за туризам и угостителство Охрид (УКЛО)

− дипломиран менаџер по туризам (VI А)

− дипломиран менаџер по гастрономија (VI Б)

− дипломиран менаџер во услужен сектор (VI А)

 Факултет за туризам и бизнис логистика (УГД)Факултет за туризам и бизнис логистика (УГД)

− (дипломиран) менаџер по туризам (VI А/ VI Б)

− (дипломиран) менаџер по гастрономија и диететика (VI А/ VI Б)

− (дипломиран) менаџер по хотелиерство и ресторантство (VI А/ VI Б)

 ПриродноПриродно--математички факултет (УКИМ)математички факултет (УКИМ)

− дипломиран туризмолог (VI А)

 Факултет за туризам (УТМС)Факултет за туризам (УТМС)

− дипломиран менаџер во туризмот (VI Б)



Факултет за туризам и бизнис логистика
Универзитет „Гоце Делчев“-Штип нуди
дипломиран менаџер по туризамдипломиран менаџер по туризам VI AVI A ниво (240 ЕКТС)ниво (240 ЕКТС)

 ЗНАЕЊЕ И РАЗБИРАЊЕЗНАЕЊЕ И РАЗБИРАЊЕ
• способност да препознаат и изразат знаења и разбирања во областа

на туризмот;
• способност да бидат во можност да покажат знаење и разбирање за

тоа како да се користи стекнатото знаење од претходното средно
општо или стручно образование, како и знаењето од теоретските и од
практичните предмети од областа на на студирањето;

• развивање на способност за разбирање и за проширување на
знаењето во стручни и научни области кои го третираат туристичкиот
менаџмент и маркетинг;

• способност да ги пронајдат, препознаати продлабочат знаењата од
областа на туризмот;

• покажуваат развивање на способност за знаење и разбирање на
споредбена и критичка анализа на туристичкото стопанство во светот и
во Република Македонија

 ЗНАЕЊЕ И РАЗБИРАЊЕЗНАЕЊЕ И РАЗБИРАЊЕ
• способност да препознаат и изразат знаења и разбирања во областа

на туризмот;
• способност да бидат во можност да покажат знаење и разбирање за

тоа како да се користи стекнатото знаење од претходното средно
општо или стручно образование, како и знаењето од теоретските и од
практичните предмети од областа на на студирањето;

• развивање на способност за разбирање и за проширување на
знаењето во стручни и научни области кои го третираат туристичкиот
менаџмент и маркетинг;

• способност да ги пронајдат, препознаати продлабочат знаењата од
областа на туризмот;
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споредбена и критичка анализа на туристичкото стопанство во светот и
во Република Македонија



 ПРИМЕНА НА ЗНАЕЊАТА И РАЗБИРАЊАТАПРИМЕНА НА ЗНАЕЊАТА И РАЗБИРАЊАТА
• способност да го применуваат знаењето и разбирањето во дејностите на

туристичкото стопанство;

• применуваат компетенции за истражување во сите сегменти на туристичкото
стопанство

• демонстрираат вештини да го применуваат знаењето преку примена на
интервјуа, илустрирање, проценка и сл.;

• идентификуваат, анализираат и решаваат проблеми од туристичкиот
менаџмент и маркетинг и организација на туристичкото стопанство;

• способност за трансфер на туристичката теорија во пракса, практицирана
преку феријална пракса;

 СПОСОБНОСТ ЗА ПРОЦЕНКАСПОСОБНОСТ ЗА ПРОЦЕНКА
• способност да прибираат, анализираат, оценат и прзентираат релевантни

информации и податоци;
• логично расудуваат во донесувањето на соодветни заклучоци од

целокупните туристички процеси;
• производните, услужните и организационите операции ги проценуваат и

калкулираат во процесите на туристичката пракса, водејќи сметка за
личните, социјалните, научните и етичките аспекти;

• откривање на проценка при одделни туристички проучувања;
• развиваат способност да извлечат заклучоци од дебата, тест, резиме и сл.
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 КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИКОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

• можат ефективно да комуницираат, информираат и поврзуваат
идеи проблеми и решенија од различни сегменти на туристичкото
стопанство.

• аргументирано образложуваат ставови и деловно комуницираат
пред стручна и нестручна јавност;

• развиваат вештини за тимска работа и ги презентираат
резултатите од работењето

• изработка на акционен план и вештини за јавно презентирање на
истиот;

 ВЕШТИНИ НА УЧЕЊЕВЕШТИНИ НА УЧЕЊЕ

• дефинирање на улогата во областа и пошироко во општеството,
базирана на знаење и разбирање;

• идентификување на потребата за продолжување на понатамошни
студии со повисок степен на автономија;

• иницираат самостојност во презентација на знаењата;
• дизајнираат нови модели на туристички аранжмани;
• научува како да учи преку личен менаџмент.
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РАЗИДУВАЊА?!

Работодавач

 кои се работодавачите кои
би вработиле кадар со описи
какви што ги дава
универзитетот и на какво
работно место
историја, географија ?!
знае ли јазици?!
 поседува ли вештини за
управување
поседува ли комуникациски
вештини
ги познава ли прописите?!
има ли организациски и
преговарачки вештини?!

Истражувањата покажуваат
дека работодавачите најчесто
сметаат дека дипломираните
поседуваат технички вештини
но им недостасуваат
таканаречените „меки
вештини“ кои се клуч за
делотворна работа
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Преглед на содржината на студиската програма
• основи на туризмот, туристичка географија, информатика,

претприемништво, термален туризам, девизно работење,
култура на изразување и комуникација, хотелиерство,
менаџмент во туризмот, економика на угостителството и
туризмот, спорт и рекреација, ресторански менаџмент, вовед
во осигурување, економика на послужување и готварство,
патнички агенции, странски јазик, просторно планирање,
истражување на туристички пазар, финансиски
инвестиционен менаџмент, слободно време и алтернативен
туризам, културно наследство, информатички системи,
рурален туризам, сообраќај во туризмот, туристички
дестинации, меѓународен туризам, туристичка географија,
трговско право, сметководство, интернационална
гастрономија, познавање на стоката, менаџмент на
производство на храна, анимации во туризмот, мрежен
систем на продажба, математика во угостителството,
религиозен туризам, безбедност во туризмот и
угостителството, менаџмент на мени, национална
гастрономија, менаџмент на мали и средни бизниси,
професионална пракса во земјата и странство

• Преовладуваат 8, 7 и 6 ЕКТС
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Студиска програма Универзитет во Никозија
• главни задолжителни: управување со човечки ресурси, пракса

I,управување за посебни настани, конференции и изложби, културна
географија, управување во казина, управување со квалитет на услуги,
воздухопловно и патничко работење, вовед во патувањата и туризмот,
географија на патувања и туризам, управување и услуги за крстарења,
слободно време и рекреација, управувања за одредишта и посетители,
тематски паркови и атракции, одржлив туризам, главни изборни:
стратешки и бизнис политики, управување за храна и пијалоци,
послужување храна за посебни настани, еколошко управување на
туризам и угостителство, пракса II, закон за туризам и угостителство,
посебни теми, интеркултурна комуникација, планирање на кариерата и
унапредувањето, продажба на билети и комјутеризирани резервации,
планирање на туризмот и развој, меѓународен туризам, туризам и превоз,
изборни за деловно работење: сметководство I и II, менаџмент,
маркетинг, познавање на странски јазици: француски јазик и култура I-IV ,
италијански јазик и култура I-IV, германски I-IV јазик и култура, руски јазик
и култура I-IV, познавање на јазикот: деловна комуникација, техничко
пишување и истражување, англиски јазик повисоко ниво, деловна и
професионална комуникација, основи на пишување, состави на англиски,
познавање работа со компјутер: информатика, концепти на информатики
системи, е-бизнис, познавања од математика: квантитатвни методи, виша
алгебра, конечна математика со применливи пресметки, статистика I и II,
деловни статистички апликации, хуманистички и општествени науки:
културна антропологија, општеството и опкружувањето, филозофија,
општа психологија I и II, социјална психологија, принципи на социологија
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по сè изгледа кај нашите студиски програми недоволна
е застапеноста на  . . .
− странски јазик, посебно на деловен и напреден
− историја и познавање на култури
− познавањето на стандарди и легислатива
− психологија и социологија
− математика и информатика
− разнородноста на туризмот: казина, крстарења, и

организацијата (билети, превоз и сл. )
но мошне е веројатно дека:
− комуникацијата со работодавачите не била на завидно ново
− доминира академската профилираност
− е недоволна споредливоста на студиската програма со слични

во странство.
и сигурно е дека
− содржината на студиската програма не е соодветно

претставена со специфичните дексриптори
− имаме потреба од развивање на кратки циклуси на студии

наместо доминацијата на студиите од II циклус
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Значење на исходите од учењето
за работодавачите

• Им помагаат на работодавачите да разберат што
може да очекуваат дипломираниот да знае, разбира
и е оспособен да направи

• Значајни се во земјите кадешто работодавачите
треба да се приспособат на моделот на прв и втор
циклус на студии

 Два вида исходи од учење:
 Предметни, поврзани со полето на студирање
 Општи, кои ги изразуваат вештините и

способностите кои се очекува да ги стекнат
студентите зависно од нивото на студиите без
разлика на полето на студирање (преносни вештини)
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разлика на полето на студирање (преносни вештини)



Исходите од учењето за работодавачите:
глобална перспектива

• Ценети заради обезбедување на
информации за „она што луѓето го научиле
како резултат на искуство“

• Работодавачите исто така сакаат да знаат:
 како студентите напредувале во

стекнувањето новите знаења и вештини
 дали може да ги прикажат компетенциите со

кои се стекнале
• Заинтересирани се и како и што студентите

научиле
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Профилирање на вработливоста
на студентите

Со мапирање на вештините, предмет по предмет, од страна на
работодавачи, наспроти 6 клучни компетенции забележани кај
поединци, кои може да ги трансформираат организациите и да
придонесат за развој, рано во нивните кариери:
 Когнитивни вештини: на пр.: решавање на проблеми
 Општи компетенции: на пр.: тимска работа
 Лични способности: на пр.: способност и желба за учеење

и подобрување на ефикасноста
 Технички способности: на пр.: работа со модерна

лабораториска опрема
 Деловна/организациска свесност: на пр.: работно искуство
 Практични елементи/стручни курсеви: на пр.: одразување

и преглед на сопствената професионална пракса
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Изјави за
референтните
вредности од
полето на
студирање

Когнитивни
вештини

Општи
компетенции

Лични
способности

Технички
способности

Деловна/
организациска
свесност

Практични
елементи/
стручни курсеви

1 како како како

2 како како како

3 како како како

4 како како како како

итн



 Пример како академската заедница и претставниците
на работодавачитите треба да работат заедно на
национално ниво за развој на механизми кои ќе им
помогнат на наставниците во студиските програми да
вградат генерички вештини, ценети од страна на
работодавачите, а на работодавачите што подобро
да разберат што дипломираните студенти имаат да
понудат

 Може да се користи и од страна на студентите за
барање можности, надвор од студиските програми за
да здобијат и пракса и генерички вештини кои
работодавачите ги бараат, а потоа да ги
артикулираат (изразат) и да обезбедат докази за
овие вештини за потенцијалните работодавачи
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Додаток на диплома
(diploma supplement)

• Општи податоци за студентот и установата
• Ниво и структура на студиите
• Опис на квалификациите
• Предмети и активности
• Мобилност
• Користење на квалификациите
• Дополнителни информации
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Развивање на вештините

• Академски активности и проекти
• Стажирање
• Повремена работа (на пр. за време на одмор)
• Волонтирање
• Менторство/подршка од колеги
• Клубови и друштва
• Работа дома
• Лични интереси
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Прикажување

• Кратка биографија [CV (Europass)]
• Мотивационо писмо
• Апликациони формулари
• Разговор
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Вклученост на работодавачите

• Одбор за акредитација и евалуација
 Акредитација на студиските програми
 Евалуација на студиските програми (надворешна)

• Самоевалуација на универзитетите
• Рангирање на универзитетите (индикатор

вработливост)
• Одбор за доверливост и соработка со јавноста
• Центри за развој на кариера
• Национален Совет за рамката на квалификации
• Секторски комисии
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Отворени прашања

 Вработливоста говори преку искази: дали тие
искази се компатибилни со исходите од
учењето или дали можеме да направиме
исходи од учење во склад со исказите
(пр.: издвојување на клучни квалификации)
 Ангажирањето на работодавачите, посебно

оние, од малите и средните претпријатија
 Вградување на вработливоста, на ниво на

предмет или на ниво на студиска програма
 Дали е неизбежно работодавачите секогаш

да бидат незадоволни
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Ви благодарам на
вниманието

Ви благодарам на
вниманието

borco.aleksov@mon.gov.mk


