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Национална рамка на
квалификации- структура

 Македонската рамка на квалификации опфаќа осум нивоа на
квалификации и шест поднивоа, што овозможува тесна врска
помеѓу образованието и обуката и пазарот на трудот.

 Нивоата на квалификации се дефинирани со описи/дескриптори кои
се засноваат на резултати на учење.

- знаење и разбирање,
- вештини и
- компетенции (самостојност и одговорност)

 Македонската рамка на квалификации опфаќа осум нивоа на
квалификации и шест поднивоа, што овозможува тесна врска
помеѓу образованието и обуката и пазарот на трудот.

 Нивоата на квалификации се дефинирани со описи/дескриптори кои
се засноваат на резултати на учење.

- знаење и разбирање,
- вештини и
- компетенции (самостојност и одговорност)



Македонска рамка на
квалифкации – улога

 Национален стандард што го регулира стекнувањето и користењето на
квалификациите

 Инструмент за воспоставување на систем на квалификации стекнати во Република
Македонија

 Основа за транспарентност, пристап, трансфер, стекнување и квалитет на
квалификациите

 Алатка што им помага на работодавачите и другите заинтересирани страни во
разбирањето на системот на образование и обука и на квалификациите

 Гради доверба на учениците и родителите за квалитетот на образовниот систем и
квалификациите

 Го претставува националниот систем на образование
 Поттикнува реформи и модернизација на системот за образование и обука во

контекст на доживотно учење

 Национален стандард што го регулира стекнувањето и користењето на
квалификациите

 Инструмент за воспоставување на систем на квалификации стекнати во Република
Македонија

 Основа за транспарентност, пристап, трансфер, стекнување и квалитет на
квалификациите

 Алатка што им помага на работодавачите и другите заинтересирани страни во
разбирањето на системот на образование и обука и на квалификациите

 Гради доверба на учениците и родителите за квалитетот на образовниот систем и
квалификациите

 Го претставува националниот систем на образование
 Поттикнува реформи и модернизација на системот за образование и обука во

контекст на доживотно учење



Македонска рамка на
квалифкации – цели

 Да ги направи квалификациите јасни, засновани на резултати од учење

 Да воспостави систем за вреднување на различни квалификации во рамките на
целокупниот систем на квалификации

 Да поттикнува доживотно учење

 Да овозможи хоризонтална и вертикална проодност во рамките на формалното
образование и неформалното и информалното учење

 Да обезбеди мобилност на учесниците во процесот на образование и обука, како
и вклучување на пазарот на труд на национално и на меѓународно ниво

 Да создаде усогласен систем за обезбедување квалитет во образованието

 Да обезбеди соработка на сите засегнати страни

 Да овозможи меѓународна споредливост на квалификациите

 Да ги направи квалификациите јасни, засновани на резултати од учење

 Да воспостави систем за вреднување на различни квалификации во рамките на
целокупниот систем на квалификации

 Да поттикнува доживотно учење

 Да овозможи хоризонтална и вертикална проодност во рамките на формалното
образование и неформалното и информалното учење

 Да обезбеди мобилност на учесниците во процесот на образование и обука, како
и вклучување на пазарот на труд на национално и на меѓународно ниво

 Да создаде усогласен систем за обезбедување квалитет во образованието

 Да обезбеди соработка на сите засегнати страни

 Да овозможи меѓународна споредливост на квалификациите



Референцирање на МРК кон
ЕРК

 Референцирањето е процес со кој се воспоставува врска помеѓу нивоата на
националните квалификации дефинрани во НРК и
нивоата на ЕРК

 Низ овој процес, надлежните органи и тела за
системот на квалификации, во соработка со
одговорните за развој и користење на
квалификации, го дефинираат соодносот
помеѓу системот на национални
квалификации и осумте нивоа на ЕРК

 Овозможува да се постигне доверба во
квалификациите стекнати во Република Македонија

 Довербата зависи од веродостојноста на резултатите од учењето на национално ниво
и од транспарентноста на процедурите на референцирање

 Исто така, зависи и од консензусот помеѓу засегнатите страни

Референцирањето се
заснова на

објективност и
консензус како

елементи на доверба
-

 Референцирањето е процес со кој се воспоставува врска помеѓу нивоата на
националните квалификации дефинрани во НРК и
нивоата на ЕРК

 Низ овој процес, надлежните органи и тела за
системот на квалификации, во соработка со
одговорните за развој и користење на
квалификации, го дефинираат соодносот
помеѓу системот на национални
квалификации и осумте нивоа на ЕРК

 Овозможува да се постигне доверба во
квалификациите стекнати во Република Македонија

 Довербата зависи од веродостојноста на резултатите од учењето на национално ниво
и од транспарентноста на процедурите на референцирање

 Исто така, зависи и од консензусот помеѓу засегнатите страни

Референцирањето се
заснова на

објективност и
консензус како

елементи на доверба
-



Улога на социјалните партнери

 Македонска рамка на квалификации – појдовни основи
 Закон за Националната рамка на квалификации
 Закон за високото образование и подзаконски акти
 Референцирање:

 Македонска рамка на квалификации – појдовни основи
 Закон за Националната рамка на квалификации
 Закон за високото образование и подзаконски акти
 Референцирање:

Критериум 3 –системот
на квалификации и квалифи-

кациите се засноваат на
принципот и целите на
резултати од учење и е

поврзан со валидација на
неформалното и инфор-

малното учење и со системите
на кредити

Критериум 4 –
Процедурите за вклучување
на квалификациите во НРК,

или за опишување на местото
на квалификациите  во

системот на НРК се
транспарентни



Улога на социјалните партнери

 Развојот на МРК,Зкон за НРК /Развој на квалификации/ Процесот на
референцирање се засноваат на важната улога на совцијалните партнери

 Досегашна работа:
- Анализа на секторот и анализа на пазарот на труд
- Осигурување на квалитет: развој на стандарди на занимања, развој на

квалификации, обука на наставници, опремување, атрактивност  на секторот
(промовирање,стипендирање,вклучување во спроведувањето на практичната
обука  и др.)

- Активно вклучување во анализата на  квалитетот на квалификациите ETF
Каталог и анализа на постоечките квалификации и определување на ниво
(Inventory and Analysis of existing qualifications – study supporting the EQF
referencing process)

 Развојот на МРК,Зкон за НРК /Развој на квалификации/ Процесот на
референцирање се засноваат на важната улога на совцијалните партнери

 Досегашна работа:
- Анализа на секторот и анализа на пазарот на труд
- Осигурување на квалитет: развој на стандарди на занимања, развој на

квалификации, обука на наставници, опремување, атрактивност  на секторот
(промовирање,стипендирање,вклучување во спроведувањето на практичната
обука  и др.)

- Активно вклучување во анализата на  квалитетот на квалификациите ETF
Каталог и анализа на постоечките квалификации и определување на ниво
(Inventory and Analysis of existing qualifications – study supporting the EQF
referencing process)



Национален Одбор/Секторски Комисии за
квалификации

 Националниот  одбор ги формира секторските комисиии за
квалификации(структура 8 члена и претседател, мандат 4 год)

 Надлежности на Секторски Комисии

-ја анализира состојбата и тенденциите на пазарот на труд

-предлагаат квалификации

-ги анализираат постојните

-разгледуваат предлози за воведување нови

-предлагаат приоритети за развој на нови или дополнување на постојни
квалификации

 Националниот  одбор ги формира секторските комисиии за
квалификации(структура 8 члена и претседател, мандат 4 год)

 Надлежности на Секторски Комисии

-ја анализира состојбата и тенденциите на пазарот на труд

-предлагаат квалификации

-ги анализираат постојните

-разгледуваат предлози за воведување нови

-предлагаат приоритети за развој на нови или дополнување на постојни
квалификации



Секторски комисии

-го подготвуваат основниот профил на квалификацијата

-даваат мислење за усогласеноста на стандардите на
занимања/стандарди на квалификации со испитните програми

-формираат комисија за оценување и потврдување на резултатите од
учење во неформалното образование и обука

-ги промовирата секторите на квалификации и можности за
вработување

-го подготвуваат основниот профил на квалификацијата

-даваат мислење за усогласеноста на стандардите на
занимања/стандарди на квалификации со испитните програми

-формираат комисија за оценување и потврдување на резултатите од
учење во неформалното образование и обука

-ги промовирата секторите на квалификации и можности за
вработување



Инструменти

-Согласно ИЛО 2012 Секторски Совети за вештини претставуваат мост
помеѓу пазарот на труд и образованието и обуката; со други зборови
тие врз основа на докази и анализи ги пренесуваат пораките од
пазатот на труд до системот за стручно образование и обука

Инструменти :

-Протокол за соработка

-Процедури за развивање квалификации

-Методологија за вклучување на квалификациите во МРК

-Согласно ИЛО 2012 Секторски Совети за вештини претставуваат мост
помеѓу пазарот на труд и образованието и обуката; со други зборови
тие врз основа на докази и анализи ги пренесуваат пораките од
пазатот на труд до системот за стручно образование и обука

Инструменти :

-Протокол за соработка

-Процедури за развивање квалификации

-Методологија за вклучување на квалификациите во МРК



Протокол за соработка

 Основен протокол за соработка во процесот на развивање, одржување и
промовирање на НРК

 Работодавачи/институции/организации/асоцијации/здруженија

 Начела на соработка

 Цели на протоколот

 Соработка во политиката за образование и обука

 Соработка во техничкото и стручното образование и обука

 Основен протокол за соработка во процесот на развивање, одржување и
промовирање на НРК

 Работодавачи/институции/организации/асоцијации/здруженија

 Начела на соработка

 Цели на протоколот

 Соработка во политиката за образование и обука

 Соработка во техничкото и стручното образование и обука



Процедура за развивање на
квалификации

 Ф1:Основа за развивањена квалификација

 Ф2:поднесување на иницијатива за развивање
на квалификација

 Ф3:Постапување по поднесената
иницијатива

 Ф4:Развој на квалификации

 Ф5:Одобрување на квалификација

 Ф6:Реакредитација на квалификација

Развивањето на
квалификации претставува

сложен процес кој минуваниз
неколку фази.Се однесува за

развивање на нови
квалификации и за

унапредување на постојните
(Изменување,надополнување)

-

 Ф1:Основа за развивањена квалификација

 Ф2:поднесување на иницијатива за развивање
на квалификација

 Ф3:Постапување по поднесената
иницијатива

 Ф4:Развој на квалификации

 Ф5:Одобрување на квалификација

 Ф6:Реакредитација на квалификација

Развивањето на
квалификации претставува

сложен процес кој минуваниз
неколку фази.Се однесува за

развивање на нови
квалификации и за

унапредување на постојните
(Изменување,надополнување)

-



Формат на квалификации

 Квалификации/единици, модули, образовни програми

 Структура
 Наслов, содржина, ниво, ниво на постигањата, влез за стекнување на

квалификацијата, тип на квалификацијата, часови за учење, резултати од
учењето, оценување

 Резултати од учењето се дефинираат во однос на знаење и разбирање,
вештини и компетенции

 Оценувањето опфаќа критериуми за оценување и принципи на оценување

 Квалификации/единици, модули, образовни програми

 Структура
 Наслов, содржина, ниво, ниво на постигањата, влез за стекнување на

квалификацијата, тип на квалификацијата, часови за учење, резултати од
учењето, оценување

 Резултати од учењето се дефинираат во однос на знаење и разбирање,
вештини и компетенции

 Оценувањето опфаќа критериуми за оценување и принципи на оценување



Методологија за вклучување на
квалификациите во МРК

 Усогласување на постојните квалификации
 Вклучување на нови квалификации
 Усогласување на постојните квалификации
 Вклучување на нови квалификации

Евиденцијата за спроведената процедура
за вклучување на нови или ревидирани

квалификации ја води Секторската
комисија.

Националниот одбор донесува  одлука за
распоредување на квалификациите во

МРК и одлука за усогласување на
постојните квалификации во МРК



Идни активности

 Анализа и измени на постојните законски регулативи согласно
Законот за НРК

 Развој на подзаконски акти

 Формирање на Национален Одбор за МРК/во тек

 Формирање на Секторски комисии и нивен развој

 Изработка на  Регистри на квалификации

 Развивање на нови квалификации

 Анализа и измени на постојните законски регулативи согласно
Законот за НРК

 Развој на подзаконски акти

 Формирање на Национален Одбор за МРК/во тек

 Формирање на Секторски комисии и нивен развој

 Изработка на  Регистри на квалификации

 Развивање на нови квалификации



Ви благодариме

natasa.janevska@mon.gov.mk

nada.stoimenova@mon.gov.mk


