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(Име на
(Назив на
(Сектор на
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квалификаквалифика- институцијата која
за
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го доделува
цијата)
ции)
квалификадокументот)
цијата
(диплома,
уверение))

Фризер за
жени

Фризер за
жени

Certificate

Certificate

Основен курс
- помошник
фризер
Certificate

Помошник
фризер

Фризер за
жени и мажи

Certificate

Certificate

Фризер –
основно ниво Certificate

Learners are
assessed
against
(Оценување
на оние што
учат)

Personal
Services

Workers' University Curriculum +
"Pere Toshev" Prilep Final

Personal
Services

Municipal Institution
for AE "Vancho
Prke" Shtip

Personal
Services

Personal
Services

Hairdressers
Association Hair
Fashion Group
Skopje

Chamber of
Craftsmen - Skopje

Curriculum +
Final

Curriculum

Curriculum +
Final

Personal
Services

Academy Karmen
Exclusive -Bitola

Curriculum +
Final

Personal
Services

Enterprise for
Education,
Management,
Consulting Services
Training Centre
Curriculum +
C.E.S. - Skopje
Final

Year of first
issue of
qualification
. Year of
revision (if
any)
Legal basis of the (Година
на
certificate (Број
издавање
на Решение)
на
квалифик
ацијата и
година на
ревизија
(ако има))

br.02-46/3,
06/02/2012

br.02-46/4,
06/02/2012

br.09-101/7,
27/06/2012

br. 09-62/4,
27/05/2013

br.09-299/10,
06/1/2013

br.09-595,
27/12/2013

2012

2012

2012

2013

2013

2013

NQF Level of
qualification
(in principle)
(Ниво на
квалифика
ција во
НРК)

Level of
qualification
other
(Вид на
квалифик
ација
(дали е
образован
ие на
возрасни
или од
стручно
образован
ие))

Entry requirements and pathways
(formal, non-formal)
(Барање за влез и начин на
стекнување на квалификацијата)

Access to the next
qualification level
(Проодност на следно
ниво)

Statistical
data
Official recognised way of acquiring the
certificate
(Наставен (Статисти
чки
план за стекнување на
податоци
документот)
)

AE

Completed, or not completed primary
education, with or without experience,
or candidates who are in the formal
education.

30% theory in classroom, 60% practical
work in hairdresser workshop, 10%
assessment. One month practice in
Not decribed. Template is not hairdresser workshop (20 days х 4
having dedicated cell for this. hours)=80 hours

AE

Completed, or not completed primary
education, with or without experience,
and minimum age of 16.

30% theory in classroom, 60% practical
work in hairdresser workshop, 10%
assessment. One month practice in
Not decribed. Template is not hairdresser workshop (20 days х 4
having dedicated cell for this. hours)=80 hours

AE

Template is not having
dedicated cell for this.
Under Programme
Description just a general
statement: on higher levels Completed primary education and 15
courses in hairdressing
years of age. Recommended 3-year or (advanced and specialised
4-year secondary vocational education. course).

AE

AE

AE

20% theory in classroom, 70% practical
work in hairdresser workshop, 10%
assessment.

Completed primary education and 15
years of age.

Template is not having
dedicated cell for this.
Under Programme
Description just a general
statement: Access to the next 12.5%0 theory in classroom, 85%
level according VET Law and practical work in hairdresser workshop,
AE Law
2.5% assessment.

Completed primary education and 15
years of age. Healthy candidate,
emotionally stable, self-controlled.

Template is not having
dedicated cell for this.
Under Programme
Description just a general
statement: можност за
напредување на повисоки
нивоа-курсеви за
фризерство

20% theory in classroom, 70% practical
work in hairdresser workshop, 10%
assessment.

`Recommended 3-year or 4-year
secondary vocational education.

Template is not having
dedicated cell for this.
Under Programme
Description just a general
statement: можност за
напредување на повисоки
нивоа-курсеви за
фризерство

30% theory in classroom, 60% practical
work in hairdresser workshop, 10%
assessment.

Status

Основен курс
за шминкер Certificate

Template is not having
dedicated cell for this.
Under Programme
Description just a statement:
Pовисоки нивоа-курсеви
Completed primary education and 15
како филмска и сценска
years of age. Recommended 3-year or шминка и специјални
4-year secondary vocational education. ефекти.

Personal
Services

Hairdressers
Association Hair
Fashion Group
Skopje

br.09-77/10,
04/06/2012

2012

AE

Completed primary education and 15
years of age. Healthy candidate,
emotionally stable, self-controlled.

Template is not having
dedicated cell for this.
Under Programme
Description just a general
statement: Vertical
advancemenet in
programmes on II level of
occupations.

NA

Curriculum

br.09-101/7,
27/06/2012

2012

AE

15% theory in classroom, 75% practical
work in workshop /workplace, 10%
assessment.

Шминкер

Certificate

Personal
Services

Bebe Komerc importexport DOOEL
Bitola, branch
Academy Stil,
Cosmetics Studio
Curriculum +
Bitola
Final

Шминкер

Certificate

Personal
Services

Academy Karmen
Exclusive -Bitola

NA

up br.09-3,
08/04/2014

2014

AE

NA

Основен курс
за надградба
и декорација
на нокти
Certificate

Personal
Services

Hairdressers
Association Hair
Fashion Group
Skopje

Curriculum

br.09-112/7,
27/06/2012

2012

AE

Completed primary education and 15
15% theory in classroom, 80% practical
years of age. Recommended 3-year or Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 5%
4-year secondary vocational education. having dedicated cell for this. assessment.

Personal
Services

Enterprise for
Education,
Management,
Consulting Services
Training Centre
Curriculum +
C.E.S. - Skopje
Final

AE

Template is not having
dedicated cell for this.
Under Programme
Description just a general
Completed primary education and 15
statement: Advancemenet on 15% theory in classroom, 75% practical
years of age. Recommended 3-year or higher cosmtics levels work in workshop /workplace, 10%
4-year secondary vocational education. courses.
assessment.

Козметичар
за нега на
лице и тело –
основен курс Certificate

Козметичар
за рачна нега
на лице и
тело
Certificate

Помошник
козметичар

Personal
Services

Chamber of
Craftsmen - Skopje

Curriculum +
Final

br.09-61/7,
15/07/2013

Personal
Services

Academy Body M,
Bitola

Personal
Services

Bebe Komerc importexport DOOEL
Bitola, branch
Academy Stil,
Cosmetics Studio
Not described in br.09-79/10,
Bitola
the Programme 04/06/2012

Декоративен
маникир
Certificate

Personal
Services

Bebe Komerc importexport DOOEL
Bitola, branch
Academy Stil,
Cosmetics Studio
Curriculum +
Bitola
Final

Готвач во
угостителски
објекти
Certificate

Catering
(Food
Service
Workers' University
Industry)
"Joska Sveshtarot" - Assessment
and Tourism Strumica
Criteria

Помошник
козметичар

Certificate

Certificate

Curriculum +
Final

up br.09-593,
13/01/2014

br.09-35/9,
15/07/2013

br.09-78/10,
04/06/2012

br.02-43/3,
06/02/2012

2014

2013

Completed primary education, but
higher education too.

Template is not having
dedicated cell for this.
Under Programme
Description just a general
statement: Vertical
permeability according to
VET Law.

12.5% theory in classroom, 85%
practical work in workshop /workplace,
2.5% assessment.

Completed primary education and 15
years of age. Healthy candidate,
emotionally stable, self-controlled.

Template is not having
dedicated cell for this.
Under Programme
Description just a general
statement: Vertical
advancemenet on higher
level in the occuation.

24%0 theory in classroom, 72%
practical work in hairdresser workshop,
4% assessment.

Completed primary education and 15
years of age. Healthy candidate,
emotionally stable, self-controlled.

Template is not having
dedicated cell for this.
Under Programme
Description just a general
statement: Vertical
advancemenet in
programmes on II level of
occupations.

25% theory in classroom, 69% practical
work in workshop /workplace, 6%
assessment.

AE

Completed primary education and 15
years of age. Healthy candidate,
emotionally stable, self-controlled.

Template is not having
dedicated cell for this.
Under Programme
Description just a general
statement: Vertical
advancemenet in
programmes on II level of
occupations.

27% theory in classroom, 68% practical
work in workshop /workplace, 5%
assessment.

AE

Completed primary education and 17
years of age, unemployed, and
Macedonian citizenship.

30% theory in classroom, 63.5%
Not decribed. Template is not practical work in workshop /workplace,
having dedicated cell for this. 6.5% assessment.

AE

2013

AE

2012

AE

2012

2012

27% theory in classroom, 68% practical
work in workshop /workplace, 5%
assessment.
20% theory in classroom, 70% practical
work in workshop /workplace, 10%
assessment.

Готвач во
угостителски
објекти
Certificate

Catering
(Food
Service
Industry)
and Tourism

Enterprise for
education, catering
and services
Business Centre for
Training - Ohrid

Келнер
гастроном

Certificate

Catering
(Food
Service
Industry)
and Tourism

Enterprise for
education, catering
and services
Business Centre for
Training - Ohrid

Certificate

Curriculum

br.09-343/4,
24/12/2012

2012

AE

Completed primary education and 17
years of age.

20% theory in classroom, 70% practical
Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 10%
having dedicated cell for this. assessment.

br.09-226/4,
15/07/2013

2013

AE

Completed primary education and 18
years of age

Template is not having
dedicated cell for this.
Under Programme
Description just a general
statement: on higher levels - 31% theory in classroom, 65% practical
courses in cooking (advanced work in workshop /workplace, 4%
and specialised course).
assessment.

Catering
(Food
Service
Workers' University
Industry)
"Blagoj
and Tourism Strachkovski"-Veles Curriculum

br.09-162/12,
28/11/2013

2013

AE

Open fo all candidates that have any
kind of preknowledge, or candidates
that are part of the formal system.

30% theory in classroom, 63.5%
Not decribed. Template is not practical work in workshop /workplace,
having dedicated cell for this. 6.5% assessment.

Изработка на
бели печива Certificate

Chemistry
Workers' University
and
"Joska Sveshtarot" - Assessment
Technology Strumica
Criteria

br.02-45/3,
06/02/2012

2012

AE

Completed primary education and 17
years of age and Macedonian
citizenship.

30% theory in classroom, 64.5%
Not decribed. Template is not practical work in workshop /workplace,
having dedicated cell for this. 5.5% assessment.

Изработувач
на бели
печива
Certificate
Изработувач
на леб и бели
печива
Certificate

Chemistry
and
Technology
Chemistry
and
Technology

Curriculum

up br.09-225,
30/12/2013

2013

AE

Completed primary education and 18
years of age.

Curriculum

up br.09-2,
20/03/2014

2014

AE

Completed primary education and 17
years of age.

27% theory in classroom, 68% practical
Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 5%
having dedicated cell for this. assessment.
30% theory in classroom, 65% practical
Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 5%
having dedicated cell for this. assessment.

Изработувач
на слатки
Certificate

Catering
(Food
Service
Industry)
Special Seminar
and Tourism DOOEL

NA

up br.09-1,
27/05/2014

2014

AE

NA

NA

br.09-323/4,
17/12/2012

2012

AE

Completed primary education and 15
30% theory in classroom, 60 practical
years of age. Recommended 3-year or Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 10%
4-year secondary vocational education. having dedicated cell for this. assessment.

Угостител послужувач

Enterprise for
education, catering
and services
Business Centre for
Training - Ohrid
Special Seminar
DOOEL

Curriculum

Молзач на
млечни крави Certificate

Agriculture,
Fishing and
Veterinary

Одгледувач
на млечни
крави

Certificate

Agriculture,
Fishing and
Veterinary

Secondary
Vocational Municipal
School "Kiro Burnaz" Curriculum +
Kumanovo
Final

br.09-324/4,
25/12/2012

2012

AE

Completed primary education and 15
35% theory in classroom, 58% practical
years of age. Recommended 3-year or Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 7%
4-year secondary vocational education. having dedicated cell for this. assessment.

Вински
советник

Certificate

Agriculture,
Fishing and
Veterinary

Shato Kamnik
Training Centre
Skopje

Curriculum +
Final

br.09-287/4,
30/12/2013

2013

AE

At least completed seondary education.
28% theory in classroom, 66% practical
To have preknowledge in wine sector Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 6%
or related sectors.
having dedicated cell for this. assessment.

Пожарникар Certificate
Изработувач
и монтажер
на градежна
столарија
Certificate

TBD
Civil
Engineering
and
Geodesy

Association for Fire
Protection Education Curriculum +
Pegaz Edu - Bitola
Final

br.09-405/4,
28/03/2013

2013

AE

Completed secondary education.
Health requirement according to the
Fire Fighting Law.

27% theory in classroom, 69% practical
Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 4%
having dedicated cell for this. assessment.

Workers' University
"Joska Sveshtarot" - Curriculum +
Strumica
Final

br.02-44/3,
06/02/2012

2012

AE

Completed primary education and 17
years of age.

30% theory in classroom, 65% practical
Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 5%
having dedicated cell for this. assessment.

Гипсермонтер

Civil
Engineering
and
Geodesy

Enterprise for
education, catering
and services
Business Centre for
Training - Ohrid

br.09-344/4,
30/11/2012

2012

AE

Completed secondary education and
17 years of age.

30% theory in classroom, 66% practical
Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 4%
having dedicated cell for this. assessment.

Curriculum +
Final

0

0

NA

Secondary
Vocational Municipal
School "Kiro Burnaz" Curriculum +
Kumanovo
Final

Certificate

Verification
11 in 2015

Verification
0 in 2015

Гипсермонтер

Фасадер

Фасадер

Certificate

Civil
Engineering
and
Geodesy

Secondary
Construction and
General High School
of Skopje "Zdravko Curriculum +
Cvetkovski" - Skopje Final

br.09-486/7,
29/10/2013

2013

AE

Completed primary or secondary
education and 17 years of age.

30% theory in classroom, 66% practical
Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 4%
having dedicated cell for this. assessment.

Certificate

Civil
Engineering
and
Geodesy

Secondary
Construction and
General High School
of Skopje "Zdravko Curriculum +
Cvetkovski" - Skopje Final

up br. 09-7,
09/04/2014

2014

AE

Completed primary or secondary
education and 17 years of age.

30% theory in classroom, 66% practical
Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 4%
having dedicated cell for this. assessment.

Certificate

Civil
Engineering
and
Geodesy

Enterprise for
education, catering
and services
Business Centre for
Training - Ohrid

br.09-345/4,
30/11/2012

2012

AE

Completed primary or secondary
education and 17 years of age.

30% theory in classroom, 66% practical
Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 4%
having dedicated cell for this. assessment.

Secondary
Construction and
General High School
of Skopje "Zdravko
Cvetkovski" - Skopje Curriculum

br.09-237/4,
10/06/2013

2013

AE

Completed primary education and 18
years of age.

43% theory in classroom, 53% practical
Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 4%
having dedicated cell for this. assessment.

Workers' University
"Blagoj
Curriculum +
Strachkovski" -Veles Final

up br.09-146,
17/12/2013

2013

AE

Completed primary education and 18
years of age.

25% theory in classroom, 70% practical
Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 5%
having dedicated cell for this. assessment.

up br.09-683,
24/02/2014

2014

AE

NA

NA

NA

AE

Completed primary education. Health
requirement according to the Fire
Fighting Law.

Template is not having
dedicated cell for this.
Under Programme
Description just a general
statement: allows vertical
permeability within the
occupation.

25% theory in classroom, 70% practical
work in workshop /workplace, 5%
assessment.

AE

At least completed primary education
and on at least 15 years of age. It is
recommended to have completed
secondary vocational education.
Healthy candidate.

47% theory in classroom, 50% practical
Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 3%
having dedicated cell for this. assessment.

AE

At least completed primary education
and on at least 15 years of age. It is
recommended to have completed
secondary vocational education.
Healthy candidate.

40% theory in classroom, 55% practical
Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 5%
having dedicated cell for this. assessment.

Completed primary education and 16
years of age. Healthy candidate,
emotionally stable, self-controlled.

Template is not having
dedicated cell for this.
Under Programme
Description just a general
statement: Vertical
advancemenet in
programmes on II level of
occupations.

Градежен
работник за
реставрација
на
традиционал
ни куќи
Certificate

Ѕидарство
(Ѕидар)

Certificate

Монтер на
гасоводна
инсталација
со енергетска
ефикасност Certificate

Оџачар

Патронажна
негователка

Болничар во
медицинска
установа

Масер

Civil
Engineering
and
Geodesy
Civil
Engineering
and
Geodesy

Civil
Engineering Education Centre
and
Algorytm Centre
Geodesy
DOOEL Skopje

Curriculum +
Final

NA

Certificate

TBD

Association for Fire
Protection Education Curriculum +
Pegaz Edu - Bitola
Final

Certificate

Healthcare
and Social
Protection

Secondary Medical
School of Skopje "dr Panche
Assessment
Karagjozov" Skopje Criteria

Certificate

Healthcare
and Social
Protection

Secondary Medical
School of Skopje "dr Panche
Assessment
Karagjozov" Skopje Criteria

Healthcare
and Social
Protection

Bebe Komerc importexport DOOEL
Bitola, branch
Academy Stil,
Cosmetics Studio
Curriculum +
Bitola
Final

Certificate

up br.09-5,
25/03/2014

br.09-139/4,
04/05/2012

br.09-138/4,
04/05/2012

br.09-76/10,
04/06/2012

2014

2012

2012

2012

AE

26% theory in classroom, 68% practical
work in workshop /workplace, 6%
assessment.

Verification
6 in 2015

Асистент за
грижа на
стари лица
во домашни
услови

Certificate

Електромонт
ажер и
сервисер на
машини за
композитни
материјали
Certificate
Монтажер и
сервисер на
машини за
композитни
материјали
Certificate

Аргон
заварувач
Монтер и
инсталатер
на сончеви
панели
(системи)

Certificate

Healthcare
and Social
Protection

Association for
improving conditions
for care and
accommodation of
elders “Humanost” Skopje
NA

br.09-218/4,
23/07/2013

2013

AE

NA

NA

NA

Private Scientific
Institution for
Contemporary
Electrical
Composites and
Engineering Robotics Prilep

Assessment
Criteria

br.09-384/4,
13/11/2012

2012

AE

Completed secondary education.

22% theory in classroom, 74% practical
Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 4%
having dedicated cell for this. assessment.

Private Scientific
Institution for
Contemporary
Mechanical Composites and
Engineering Robotics Prilep

Assessment
Criteria

br.09-383/4,
13/11/2012

2012

AE

Completed secondary education.

22% theory in classroom, 72% practical
Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 6%
having dedicated cell for this. assessment.

Enterprise for
education, catering
and services
Mechanical Business Centre for
Engineering Training - Ohrid

NA

br.09-342/4,
10/12/2012

2012

AE

NA

NA

AE

Completed secondary vocational
education: mechanical engineering,
36% theory in classroom, 55% practical
electrical engineering, civil engineering Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 9%
and geodesy.
having dedicated cell for this. assessment.

NA

Mechanical Chamber of
Engineering Craftsmen - Skopje

Curriculum +
Final

br.09-64/4,
22/03/2013

Сервисер на
машини за
шиење
Certificate

Poli Proekt
Mechanical Inzenering DOO Engineering Shtip

Curriculum +
Final

br.09-284/7,
06/08/2013

2013

AE

Completed secondary vocational
education: mechanical engineering,
electrical engineering and 3 years of
experience in textile factories.

Водоводџија
/водоинстала
тер
Certificate

Neting DOOEL
Mechanical Neting School Engineering Tetovo

Curriculum

br.09-357/7,
06/08/2013

2013

AE

At least completed primary edcuation.
Basic IT knowledge. Priority have
candidates with practical experience.

Филигранист Certificate
Изработувач
на накит од
злато
Certificate

TBD

Chamber of
Craftsmen - Skopje

Produced
Product

br.09-60/4,
22/03/2013

2013

AE

Completed primary education and 15
years of age.

TBD

Chamber of
Craftsmen - Skopje

Produced
Product

br.09-63/4,
22/03/2013

2013

AE

Completed primary education and 15
years of age.

39% theory in classroom, 58% practical
Not decribed. Template is not work in workshop /workplace
having dedicated cell for this. /workplace, 3% assessment.
7% theory in classroom, 91% practical
Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 2%
having dedicated cell for this. assessment.
8% theory in classroom, 90% practical
Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 2%
having dedicated cell for this. assessment.

Certificate

Traffic,
Transportati
on and
Storage

Secondary Municipal
Technical School
"Gjorgji Naumov" Curriculum +
Bitola
Final

up br.09-508,
30/12/2013

2013

AE

Completed primary education and 17
years of age.

Template is not having
dedicated cell for this.
Under Programme
Description just a general
statement: Vertical
permeability is allowed.

23% theory in classroom, 71% practical
work in workshop /workplace, 6%
assessment.

Certificate

Traffic,
Transportati
on and
Storage

Secondary Municipal
Technical School
"Gjorgji Naumov" Bitola
NA

up br.09-6,
08/04/2014

2014

AE

NA

NA

23% theory in classroom, 71% practical
work in workshop /workplace, 6%
assessment.

Traffic,
Transportati
on and
Storage

Secondary
Vocational Municipal
School "Kiro Burnaz"
Kumanovo
NA

br.10-7/8,
01/03/2012

2012

AE

NA

NA

NA

br.09-320/10,
15/07/2013

2013

AE

Completed primary education and 15
30% theory in classroom, 65% practical
years of age. Recommended 3-year or Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 5%
4-year secondary vocational education. having dedicated cell for this. assessment.

Ракувач на
вилушкар

Ракувач со
автодигалка

Certificate

Безбедно
управување
со трактори и
тракторски
машини
Certificate
Столар изработувач
и монтажер
на плочест
мебел
Certificate

Institute for
Forestry and Community
Wood
Development Processing Tetovo

Produced
Product

2013

27% theory in classroom, 67% practical
Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 6%
having dedicated cell for this. assessment.

0

Шивач –
основно ниво Certificate
Продавач
(комерцијали
ст)
Certificate
Професиона
лен обучувач
за обучувачи
за возрасни Certificate

Enterprise for
Education,
Textile,
Management,
Leather and Consulting Services
Similar
Training Centre
Products
C.E.S. - Skopje
Economics, Education Centre
Law and
Algoritam Centre
Trade
DOOEL Skopje

Curriculum +
Final

br.09-594,
27/12/2013

2013

AE

Template is not having
dedicated cell for this.
Under Programme
Description just a general
statement: Vertical
Completed primary education and 15
permeability is allowed on
years of age. Recommended 3-year or higher level - courses for
4-year secondary vocational education. textile worker.

Curriculum +
Final

br.09-647/1,
30/12/2013

2013

AE

Completed primary education.

Curriculum

br.09-234/4,
31/05/2013

AE

Minimum of 2 years of experience in the
area in which s/he will be training.
30% theory in classroom, 62.5%
Minimum of 2 years of experience as
Not decribed. Template is not practical work in workshop /workplace,
adult trainer.
having dedicated cell for this. 7.5% assessment.

2013

AE

Minimum of 2 years of experience in the
area in which s/he will be training.
30% theory in classroom, 62.5%
Minimum of 2 years of experience as
Not decribed. Template is not practical work in workshop /workplace,
adult trainer.
having dedicated cell for this. 7.5% assessment.

2013

AE

NA

AE

Completed secondary vocational
education: mechanical engineering,
26% theory in classroom, 69% practical
electrical engineering, civil engineering Not decribed. Template is not work in workshop /workplace, 5%
and wood-processing.
having dedicated cell for this. assessment.

Other

First Private
University FON
Skopje

Професиона
лен обучувач
на обучувачи
на возрасни Certificate

Other

Modus Centre
Skopje

Curriculum

br.09-555/7,
10/12/2013

Професиона
лен обучувач
на обучувачи
на возрасни Certificate

Other

Education Centre
Algoritam Centre
DOOEL Skopje

NA

br.09-565/7,
10/12/2013

TBD

Chamber of
Craftsmen - Skopje

Curriculum

up br. 09-4,
09/06/2014

Дом мајстор

Certificate

2013

2014

Покрај основните критериуми за
учество во програмата за службеник
во книговодство кандидатот треба
да: изрази подготвеност за целосно
совледување на програмата, има
позитивен пристап за стекнување
дополнителни знаења, биде
исполнителен во изработката на
вежбите, има одговорност во
изполнувањето на задачите, покаже
заинтересираност за работа

30% theory in classroom, 60% practical
work in workshop /workplace, 10%
assessment.
30% theory in classroom, 62.5%
Not decribed. Template is not practical work in workshop /workplace,
having dedicated cell for this. 7.5% assessment.

NA

NA

30% theory in classroom,60% practical
work in workshop/workplace, 10%
assessment

Службеник во
книговодство Certificate

СЕПУГС Арсени
Јовков- Скопје

up br.09-9
30/07/2014

2014

AE

Монтер на
гасоводна
инсталација
со енергетска
ефикасност Certificate

Македонски центар
за наука,
истражување и
едукација-Сојуз на
стопански комори
на Македонија

up br.09-33
19/11/2014

2014

AE

Завршено најмалку основно
образование и над 16 годишна
возраст

20% theory in classroom, 73% practical
work in workshop/workplace, 7%
assessment

Готвач во
угостителски
објекти
Certificate

Македонски центар
за наука,
истражување и
едукација-Сојуз на
стопански комори
на Македонија

up br.09-34
01.12.2014

2014

AE

Учесникот треба да има завршено
најмалку средно образование

33% theory in classroom, 60% practical
work in workplace/workshop, 7%
assessment

Шивач на
облека

Certificate

Хипа ДООЕЛ
Скопје-модно
студио ЛИА

up.br.09-17
18/11/2014

Завршено минимум основно
образование, а повисок степен на
образованиe ќе се смета за предност
при упис.
Не е потребно да поседуваат
предходни знаења, вештини и
компетенции од оваа област.
Кандидатите треба да бидат постари
од 17 години.
2014

AE

20% theory in classroom, 70 %
practical work at workplace/workshop,
10% assessment

Неговател/ка
на стари и
немоќни лица Certificate

Центар за
образование и
обука
„ПОЛИТЕХНИЧКА
АКАДЕМИЈА“Битола

up br.09-29
12/11/2014

2014

Завршено минимум основно
образование, а повисок степен на
образованиe ќе се смета за предност
при упис.
Не е потребно да поседуваат
предходни знаења, вештини и
компетенции од оваа област.
Кандидатите треба да бидат постари
од 17 години.

Certificate

Друштво за
едукација
угостителство и
услуги Бизнис
Центар за тренинг
и обука-Охрид

Certificate

Средно Општинско
техничко училиште
„Ѓорги Наумов“
Битола

up br.09-19,
29.09.2014

2014

Службеник во
книговодство Certificate

ПВПУ„ Еуро Колеџ“Куманово

up br.09-16,
29.09.2014

Монтер за
сува градба

Certificate

Друштво за
едукација
угостителство и
услуги Бизнис
Центар за тренинг
и обука-Охрид

up br.09-8,
11.07.2014

Certificate

Друштво за услуги
и трговија САЛОН
БЕЛЛЕЗЗА ДОО
увоз-извоз СтругаПодружница
БЕЛЛЕЗЗА 1
Струга

up br. 09-30,
16/12/2014

Certificate

Трговско друштво
за вработување на
инвалидизирани
лица- заштитно
друштво за
вршење на
градежни и
занаетски работи
ГРАДИТЕЛ ДОО
Штип, подружница
ФАСАДЕРИ Штип

up br.09-42,
16/12/2014

Mонтер на
водоводна и
санитарна
инсталација
Mонтер на
водоводна и
санитарна
инсталација

Фризер за
мажи и жени

Фасадер

Декоративен
маникир/
педикир
Certificate

Друштво за услуги
и трговија САЛОН
БЕЛЛЕЗЗА ДОО
увоз-извоз СтругаПодружница
БЕЛЛЕЗЗА 1
Струга

up br.09-14,
07/10/2014

up br.09-36,
15/12/2014

AE

Завршено најмалку основно
образование и над 16 годишна
возраст. Психофизички здрав
емоционално способен и стабилен,
да има афинитет за оваа работа, да
има осет за допир, температура, и
наод од брис за работа во установа
за грижа на стари и немоќни лица

2014

AE

20,5 % theory in classroom, 70%
practical work in workplace/workshop
9,5% assessment

30% theory in classroom, 66% practical
work in workshop/workplace, 4%
assessment

AE

Завршено најмалку основно
образование и над 16 годишна
возраст. И да има афинитет за
работа.

20% theory in classroom, 70% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

2014

AE

лицето да има завршено тригодишно
или четиригодишно образование,
лицето да е постаро од 15 години

30% theory in classroom, 60% practical
work in workshop /workplace, 10%
assessment.

2014

AE

Completed at least primary education
and 17 years age

30% theory in classroom, 66% practical
work in workshop/workplace, 4%
assessment

2014

AE

Завршено најмалку основно
образование и над 16 годишна
возраст. Психофизички здрав
емоционално способен и стабилен,
да има афинитет за оваа работа, да
има осет за допир, температура, и
земен брис за работа во фризерски
салон

16% theory in classroom, 75% practical
work in workshop/workplace, 9%
assessment

2014

AE

минимум основно образование и
возраст од најмалку 18 години.

27% theory in classroom, 68% practical
work in workshop/workplace, 9 %
assessment

AE

Завршено најмалку основно
образование и над 15годишна
возраст. Психофизички здрав со
добри природни стекнати и
развиени: вид, слух, осет, со чувство
за естетика и осетливост на напорот
потребен за различни работи.
Личност со емоционална стабилност,
присебност, среденост и
самоконтрола .

18 % theory in classroom , 74%
practical work in workshop/workplace,
8% assessment

2014

Заварувач
(Рачно
електролачно
и пламенско
заварување) Certificate

Здружение Центар
за образование и
обука на возрасни
ПОЛИТЕХНИЧКА
АКАДЕМИЈА
Битола

up br.09-37,
15/12/2014

2014

AE

Завршено најмалку основно
образование и над 16 годишна
возраст. Психофизички здрав
емоционално способен и стабилен,
да има афинитет за оваа работа, да
има осет за допир, растојание и
способност за работа на висина

20% theory in classroom, 70 %
practical work at workplace/workshop,
10% assessment

AE

Завршено основно образование и
возраст над 15 години.
Психофизички здрав со добри
природни стекнати и развиени
способности, емоционално способен
и стабилен, со афинитет за оваа
работа, да има осет за допир, да е
спретен, и има чувство за естетика и
уредност

18% theory in classroom, 74% practical
work at workplace/workshope, 8%
assessment

30% theory in classroom, 60% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

20% theory in classroom, 70% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

Certificate

Здружение Центар
за образование и
обука на возрасни
ПОЛИТЕХНИЧКА
АКАДЕМИЈА
Битола

Службеник во
книговодство Certificate

Македонски центар
за наука,
истражување и
едукација-Сојуз на
стопански комори
на Македонија

up br.09-35,
11/12/2014

2014

AE

За учество на обуката за Службеник
во книговодство кандидатите треба
да ја поднесат следната
документација:
1. Уверение за државјанство
2. Извод од матична книга на родени
3. Доказ за завршено средно
образование

ТИГ
заварувач

Средно општинско
техничко училиште
Ѓорѓи Наумов
Битола

up br.09-20,
10/11/2014

2014

AE

Завршено најмалку основно
образование и над 16 годишна
возраст.

Шминкер

Certificate

Декоративен
маникир/
педикир
Certificate

Здружение Центар
за образование и
обука на возрасни
ПОЛИТЕХНИЧКА
АКАДЕМИЈА
Битола

Келнер

Certificate

Здружение Центар
за образование и
обука на возрасни
ПОЛИТЕХНИЧКА
АКАДЕМИЈА
Битола

Certificate

Здружение Центар
за образование и
обука на возрасни
ПОЛИТЕХНИЧКА
АКАДЕМИЈА
Битола

Готвач во
угостителски
објекти
Certificate

Здружение Центар
за образование и
обука на возрасни
ПОЛИТЕХНИЧКА
АКАДЕМИЈА
Битола

Фризер за
жени и мажи

up br.09-22,
15/12/2014

up br.09-25,
15/12/2014

up br.09-23,
12/12/2014

up br.09-24,
16/12/2014

up br.09-26,
12/12/2014

2014

Завршено основно образование и
над 15 годишна возраст.
Психофизички здрав со добри
природни стекнати и развиени, вид,
слух, осет, со чувство за естетика и
осетливост на напорот потребен за
различни работи
Личност со емоционална стабилност,
присебност, среденост и
самоконтрола.
2014

2014

2014

2014

AE

18% theory in classroom, 74% practical
work at workplace/workshope, 8%
assessment

AE

Завршено најмалку основно
образование и над 16 годишна
возраст. Психофизички здрав
емоционално способен и стабилен,
да има афинитет за оваа работа, да
има осет за допир, температура и да
има извршено санитарен преглед.

20% theory in classroom, 70% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

AE

Завршено најмалку основно
образование и над 15 годишна
возраст. Психофизички здрав
емоционално способен и стабилен,
да има афинитет за оваа работа, да
има осет за допир, температура и
естетика

20% theory in classroom, 75% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

AE

Завршено најмалку основно
образование и над 16 годишна
возраст. Психофизички здрав
емоционално способен и стабилен,
да има афинитет за оваа работа, да
има осет за допир, температура, и
наод од брис за работа во кујна

20% theory in classroom, 70% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

Службеник во
книговодство Certificate

Аргон
заварувач

Туристичкоагенциски
службеник

Certificate

Certificate

Друштво за
едукација
угостителство и
услуги Бизнис
Центар за тренинг
и обука-Охрид

Општо средно
техничко
училиште„Наце
Буѓони“-Куманово

Друштво за
едукација
угостителство и
услуги Бизнис
Центар за тренинг
и обука-Охрид

up br.09-31,
22.12.2014

up br.09-28,
17.12.2014

up br.09-32,
17.12.2014

2014

2014

AE

Завршено минимум средно
образование а повисок степен на
образование ќе се смета за
предност. Не е потребно да
поседуваат предходни знаења,
вештини и компетенции од оваа
област. Повисок степен на
образование ќе се смета за предност
при уписот. Кандидатите треба да
бидат постари од 18 години.

45.45% theory in classroom,
45.45%practical work in
workplace/workshop, 9.09%%
assessment

AE

Завршено минимум основно
образование, а повисок степен на
образование ќе се смета за предност
при упис. Не е потребно да
поседуваат претходни знаења ,
вештини и компетенции од оваа
област . Кандидатите треба да бидат
постари од 17 години.

18% theory in classroom, 80,5%
practical work in workplace/workshop,
1,5% assessment

Завршено минимум средно
образование (гимназиско или средно
стручно образование се смета за
предност). Предност ќе имаат
кандидатите кои познаваат еден или
повеќе странски јазици.
Кандидатите треба да бидат постари
од 17 години.
2014

AE

Certificate

Здружение Центар
за образование и
обука на возрасни
ПОЛИТЕХНИЧКА
АКАДЕМИЈА
Битола

up br.09-27,
16/12/2014

2014

AE

Завршено основно образование и
над 15 годишна возраст.
Психофизички здрав со добри
природни стекнати и развиени
способности, емоционално способен
и стабилен, да има афинитет за оваа
работа, да има осет за допир, да е
спретен, и има чувство за естетика и
уредност

Изработувач
на лимарски
производи и
лимени
покривни
конструкции Certificate

Здружение Центар
за образование и
обука на возрасни
ПОЛИТЕХНИЧКА
АКАДЕМИЈА
Битола

up br.09-53/2014 ,
17/02/2015

2015

AE

Завршено основно образование и
над 15 годишна возраст.

Козметичар
за нега на
лице и тело

31.25% theory in classroom, 62.5%
practical work in workplace/workshop,
6.25% assessment

20% theory in classroom, 70% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

20% theory in classroom, 70% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

Учесникот да има завршено најмалку
основно образование

Готвач во
угостителски
објект
Certificate

Ресторан ОРЕОВ
ЛАД Сузана Нестор
Стојковска ТП
с.Сарај

up br.09-59/2014,
27/01/2015

Возраст над 15 години, и да ги
поседува следните особини:
- психофички здрав,
- да има наод од брис со дозвола
за работа во угостителски објект.
2015

AE

20% theory in classroom, 70% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

Учесникот да има завршено најмалку
основно образование

Келнер во
угостителски
објект
Certificate

Ресторан ОРЕОВ
ЛАД Сузана Нестор
Стојковска ТП
с.Сарај

up br.09-58/2014 ,
27.01.2015

Возраст над 15 години, и да ги
поседува следните особини:
- психофички здрав,
- да има наод од брис со дозвола
за работа во угостителски објект.
2015

AE

20% theory in classroom, 70% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

Учесникот да има завршено најмалку
основно образование, а пожелно е
да има завршено стручно
образование за занимање или
четиригодишно стручно или
гимназиско образование и над 18
годишна возраст. Психофизички
здрав, прецизност во работата; осет
за допир, проценка на димензии,
рамност, брзина и простор,
одговорност.
Пожелни особини кои учесникот
треба да ги поседува:
-добри психомоторни
способности

Ракувач со
градежна
механизација Certificate

Здружение Центар
за образование и
обука на возрасни
ПОЛИТЕХНИЧКА
АКАДЕМИЈА
Битола

up br.09-38/2014,
26.01.2015

Шивач на
конфекциски
материјал
Certificate

Друштво за
производство и
трговија на модна
конфекција
ОКИТЕКС ДОО
извоз-увоз Скопје
Подружница
ОКИТЕКС
ТРЕНИНГ ЦЕНТАР
Скопје

up br.09-41/2014,
26/01/2015

Кројач на
конфекциски
материјал
Certificate

Друштво за
производство и
трговија на модна
конфекција
ОКИТЕКС ДОО
извоз-увоз Скопје
Подружница
ОКИТЕКС
ТРЕНИНГ ЦЕНТАР
Скопје

up br.09-45/2014,
26.01.2015

2015

AE

Кројач на
горни делови
на обувки од
кожа
Certificate

Друштво за
производство на
чевли БАРГАЛА АД
Штип

up br.09-50/2014,
26.01.2015

2015

AE

Минимум основно образование и
возраст од најмалку 18 години.

25% theory in classroom, 66,7%
practical work in workplace/workshop,
8,3% assessment

Шивач во
конфекциска
индустрија
Certificate

Друштво за
едукација
угостителство и
услуги Бизнис
Центар за тренинг
и обука-Охрид

AE

Завршено минимум основно
образование. Не е потребно да се
поседуваат претходни знаења,
вештини и компетенции од оваа
област. Кандидатите треба да бидат
постари од 17 години.

29.63% theory in classroom, 66,67%
practical work in workplace/workshop,
3.7% assessment

Монтер на
гипскартонск
и елементи
Certificate

Друштво за
производство,
трговија и услуги
ГРАДБАИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДОО увоз-извоз
Штип ПодружницаОбразовен и
Обучен центар за
Гипсер-монтер и
монтер за сува
градба Штип

up br.09-52/2014,
16.02.2015

up br.09-43/2014,
09.02.2015

2015

AE

Учесникот да има завршено најмалку
средно образование
Со возраст над 18 години.
2015

AE

Учесникот да има завршено најмалку
средно образование
Со возраст над 18 години

2015

Минимум основно образование и
возраст од најмалку 18 години, и да
ги поседува следните особини:
- да е психофички здрав,
2015

AE

20% theory in classroom, 70% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

20% theory in classroom, 75% practical
work in workplace/workshop, 5%
assessment

20% theory in classroom, 75% practical
work in workplace/workshop, 5%
assessment

17% theory in classroom, 75% practical
work in workplace/workshop, 8%
assessment

Стаклопласт
ичарламирач на
армиран
полиестер
Certificate

Заштитно трговско
друштво за
производство,
трговија и услуги
УНИПЛАСТ БК увозизвоз ДОО СтругаПодружница
Центар за стручно
оспособување
Унипласт Струга

Хемиски
процесен
оператор за
гума

Certificate

Друштво за
производство и
трговија увоз-извоз
ТЕХНОГУМА ДОО
Скопје Подружница
ТЕХНОГУМА
ОБРАЗОВАНИЕ НА
ВОЗРАСНИ Скопје

Оператор со
универзална
глодалка
Certificate

Друштво за
производство и
трговија увоз-извоз
ТЕХНОГУМА ДОО
Скопје Подружница
ТЕХНОГУМА
ОБРАЗОВАНИЕ НА
ВОЗРАСНИ Скопје

Оператор на
универзален
струг
Certificate

Друштво за
производство и
трговија увоз-извоз
ТЕХНОГУМА ДОО
Скопје Подружница
ТЕХНОГУМА
ОБРАЗОВАНИЕ НА
ВОЗРАСНИ Скопје

Фризеросновно ниво Certificate

Друштво за
производство,
трговија и услуги
КОНТЕСА-КРМОВИ
ДООЕЛ ШтипПодружница
Образовен центар
за фризерскокозметички услуги
КОНТЕСА Штип

up br.09-44/2014,
16/03/2015

2015

Изработувач
на браварски
производи и
конструкции Certificate

Средно општинско
техничко училиште
Ѓорѓи Наумов
Битола

up br.09-49/2014,
12/03/2015

2015

up br.09-48/2014,
06/02/2015

up br.09-57/2014,
05/02/2015

up br.09-55/2014,
03/02/2015

up br.09-56/2014,
03/02/2015

Основно ниво на образование:
основно образование и возраст
најмалку од 17 години.
Пожелно ниво на образование:
тригодишно или четиригодишно
образование – хемиска струка
Дополнителни барања:
дополнителни услови не се потребни
2015

AE

1.Возраст над 15 години,
2.Извод од матична книга на родени,
3.Документ за завршено основно
образование.
2015

AE

1.Возраст над 15 години
2.Извод од матична книга на родени
3.Документ за завршено основно
образование
2015

AE

1.Возраст над 15 години
2.Извод од матична книга на родени
3.Документ за завршено основно
образование
2015

AE

30% theory in classroom, 60% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

20% theory in classroom, 75% practical
work in workplace/workshop,5%
assessment

20% theory in classroom, 75% practical
work in workplace/workshop,5%
assessment

20% theory in classroom, 76% practical
work in workplace/workshop,4%
assessment

AE

Учесникот да има завршено најмалку
основно образование. Возраст над
15 години, и да ги поседува следниве
особини: - психофизички здрав, -да
има наод од брис со дозвола за
работа во фризерски салон

30% theory in classroom, 60% practical
work in workplace/workshop,10%
assessment

AE

Завршено основно образование и
над 15 годишна врозраст

20% theory in classroom, 70% practical
work in workplace/workshop,10%
assessment

Ѕидарфасадер за
класична и
староградска
градба
Certificate

Здружение Центар
за образование и
обука на возрасни
ПОЛИТЕХНИЧКА
АКАДЕМИЈА
Битола

Изработувач
на визуелни
апликации
Certificate

Друштво за
производство и
трговија БАТО ЕНД
ДИВАЈН ГРАФИКС
ЦЕНТАР ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
ПодружницаЦентар за обука
БАТО ЕНД ДИВАЈН
Скопје

Келнергастроном

Certificate

Друштво за
производство,
трговија и услуги
БЕБЕ КОМЕРЦ
увоз-извоз ДООЕЛ
БитолаПодружница
АКАДЕМИЈА СТИЛ
Битола

up br.09-2,
17/02/2015

2015

AE

Certificate

Друштво за
производство и
трговија БАТО ЕНД
ДИВАЈН ГРАФИКС
ЦЕНТАР ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
ПодружницаЦентар за обука
БАТО ЕНД ДИВАЈН
Скопје

up br.09-6,
17/02/2015

2015

AE

минимум средно образование и
возраст од најмалку 18 години.

20 % theory in classroom, 75 %
practical work in workplace/workshop,
5 % assessment

Certificate

Отворен граѓански
универзитет за
доживотно учење
НЕГОТИНО
Неготино

AE

Учесниците треба:- да имаат
положено минимум возачки испит за
Б категорија,- да имаат завршено
основно образование,- да бидат
државјани на Р. Македонија,- да не
бидат помлади од 18 години

22,22 % theory in classroom, 66,66%
practical work in
workplace/workshop,11,11 %
assessment

AE

Учесникот не мора да има предходни
знаења, да има завршено најмалку
основно образование, да има
наполнето 15 години. Предност ќе
биде ако има познавање за шиење
за целосна изработка на носливи,
употребливи предмети

10% theory in classroom, 80% practical
work in workplace/workshop,10%
assessment

AE

Минимум основно образование и
возраст од најмалку 18 години

25% theory in classroom, 70% practical
work in workplace/workshop,5%
assessment

Oфсет
печатар

Ракувач на
вилушкар

up br.09-7,
19.02.2015

up br.09-4,
17.02.2015

up br.09-9,
07/04/2015

Изработувач
на рачно
везени
производи
Certificate

Друштво за
производцтво,
трговија и услуги
ХИПА ДООЕЛ
Експорт-Импорт
Скопје-Подружница
Модно студио ЛИА
Скопје

up br.09-14,
07/04/2015

Столар за
мебел

Друштво за
проектирање,
маркетинг и
пропаганда
ДИВАЈН Зоран
ДООЕЛ експортимпорт Скопје
ПодружницаЦентар за обука
ДИВАЈН Скопје

up br.09-5,
07.04.2015

Certificate

2015

2015

AE

Завршено најмалку основно
образование и над 17 годишна
возраст.

19% theory in classroom, 72% practical
work in workplace/workshop,9%
assessment

AE

минимум средно образование и
возраст
од
најмалку
18
години.Изразена желба за развој
и
создавање
на
печатени
производи
со
иновативен
графички
и
индустриски
дизајн;Флексибилност
и
подготвеност за работа во тим;
Активно познавање на англиски
јазик;

20% theory in classroom, 75% practical
work in workplace/workshop,5%
assessment

Основно ниво на образование:
основно образование и возраст од
најмалку 15 години.
Пожелно ниво на образование:
тригодишно или четиригодишно
образование (од било која струка).
Дополнителни барања за
кандидатите: психофизички здрав,
емоционално способен и стабилен.

2015

2015

2015

25 % theory in classroom, 67,5 %
practical work in
workplace/workshop,7,5 % assessment

Фризеросновно ниво Certificate

Друштво за
едукација
угостителство и
услуги Бизнис
Центар за тренинг
и обука-Охрид

up br.09-10,
27/03/2015

2015

Ѕидар

Трговско друштво
за вработување на
инвалидизирани
лица- заштитно
друштво за
вршење на
градежни и
занаетски работи
ГРАДИТЕЛ ДОО
Штип, подружница
ФАСАДЕРИ Штип

up br.09-16,
25/03/2015

2015

Млекопроизв
одител и
одгледувач
на молзни
овци
Certificate

Друштво за
производство и
трговија МЛЕКАРА
ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с.
Радово Босилово
Подружница
ЦЕНТАР ЗА ОБУКА
Скопје

up br.09-15,
25/03/2015

Нега на
стари лица

Друштво за
производство,
трговија и услуги
БЕБЕ КОМЕРЦ
увоз-извоз ДООЕЛ
БитолаПодружница
АКАДЕМИЈА СТИЛ
Битола

up br.09-1,
25/03/2015

Друштво за
производство,
проектирање и
услуги ПОЛИ
ПРОЕКТ
ИНЖЕНЕРИНГ
ДОО Штип

up br.09-17,
22/04/2015

Certificate

Certificate

неговател/ка
на стари и
немоќни лица
во домашни
услови
Certificate

Фризеросновен курс Certificate

Академија за
фризери и
козметичари
ДИАМОНД-БЕАУТИ
Тетово

Ракувач на
мостовска
дигалка

Отворен граѓански
универзитет за
доживотно учење
НЕГОТИНО
Неготино

Certificate

up br.09-11,
22/04/2015

up br.09-8,
07/04/2015

AE

Завршено минимум основно
образование. Не е потребно да се
поседуваат претходни знаења,
вештини и компетенции од оваа
област. Кандидатите треба да бидат
постари од 15 години.

30% theory in classroom, 60% practical
work in workplace/workshop,10%
assessment

AE

Минимум основно образование и
наполнети 18 години.

22,7% theory in classroom, 72,7%
practical work in
workplace/workshop,4,6% assessment

AE

Основно ниво за влез на учесниците
во програмата е: -завршено најмалку
основно образование и наполнети 18
години.

20% theory in classroom, 70% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

2015

AE

Завршено основно образование и 15
годишна возраст. Псохофизички
здрав со добри природни стекнати и
развиени, вид, слух, осетливост,
емиционално способен и стабилен,
да има афинетити за оваа работа, да
е спретен и да има чувство за
естетика и уредност. Поседување на
високо морални етички квалитети.

24% theory in classroom, 71% practical
work in workplace/workshop, 5%
assessment

2015

AE

Минимум основно образование и
возраст од најмалку 18 години.

47,50% theory in classroom, 50%
practical work in workplace/workshop,
2,50% assessment

AE

Завршено основно образование и
возраст над 15 години, без
предходно стекнати знаења за ова
занимање. Учесникот да е
психофизички здрав со природно
стекнати и развиени способности, со
афинитети за работа во ова
занимање, да има осет за допир и
има чувство за естетика и уредност.

30% theory in classroom, 60% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

2015

2015

Учесниците треба:
- да имаат завршено најмалку
основно образование
- да бидат државјани на Р.
Македонија
- да не бидат помлади од 18 години
2015

AE

22,22 % theory in classroom, 66,67%
practical work in
workplace/workshop,11,11 %
assessment

Изработувач
на рачно
плетени
производи
Certificate

Хипа ДООЕЛ
Скопје-модно
студио ЛИА

Рецепционер Certificate

Друштво за
едукација
угостителство и
услуги Бизнис
Центар за тренинг
и обука-Охрид

up br.09-3,
07/04/2015

Рачно
везење и
плетење

Certificate

Занаетчиска
комора Скопје

up br.09-39/2014,
07/04/2015

Certificate

Друштво за
производство,
трговија и
козметички услуги
ДИАМОД-БЕАУТИ,
DIAMOND-BEAUTY
ДООЕЛ експортимпорт ТетовоПодружница
Академија за
фризери и
козметичари
ДИАМОНД БЕАУТИ
бр.1 Тетово

up br.09-12,
08/07/2015

Автомеханич
ар за
современи
системи кај
моторните
возила
Certificate

Друштво за
транспорт, трговија
и услуги АУТО-ЦЕМ
ДОО експортимпорт ТетовоПодружница АУТО
ЦЕМ ЕДУКАЦИЈА
Тетово

up br.09-32,
10/06/2015

Градежен
работникЅидар

Certificate

Приватна
образовна
установаОтворени граѓански
универзитет за
доживотно учење
Ванчо Прке Штип

up br.09-31,
10/06/2015

Certificate

Друштво за
производство,
трговија и услуги
СИЛОТЕР ДОО
СтрумицаПодружница
СИЛОТЕР
АКАДЕМИЈА
с.Водоча Струмица

up br.09-24,
10/06/2015

Изработувач
и монтажер
на градежна
столарија
Certificate

Приватна
образовна
установаОтворени граѓански
универзитет за
доживотно учење
Ванчо Прќе Штип

up br.09-28,
10/06/2015

Шминкер

Ѕидар

up br.09-13,
07/04/2015

AE

Да има завршено најмалку основно
образование, да има наполнето 15
години

10% theory in classroom, 80% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

2015

AE

Завршено минимум основно
образование. Не е потребно да се
поседуваат претходни знаења,
вештини и компетенции од оваа
област. Кандидатите треба да бидат
постари од 17 години.

25% theory in classroom, 68,18%
practical work in workplace/workshop,
6,82% assessment

2015

AE

Влезот во ова занимање е слободен.
Може да учествува секој што има
желба и мотивација.

8,3% theory in classroom, 83,4%
practical work in workplace/workshop,
8,3% assessment

2015

AE

Завршено основно образование и
возраст над 15 години, без
предходно стекнати знаења за ова
занимање.

20% theory in classroom, 70% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

2015

AE

минимум основно образование и
возраст од најмалку 15 години.

21,2% theory in classroom, 69%
practical work in workplace/workshop,
9,8% assessment

2015

AE

Оваа програма е наменета за лица
кои имаат завршен најмалку основно
образование и да има наполнето 18
(17) години.

25% theory in classroom, 70% practical
work in workplace/workshop, 5%
assessment

2015

AE

Минимум основно образование и
наполнети 18 години.

27% theory in classroom, 68% practical
work in workplace/workshop, 5%
assessment

AE

да имаат завршено основно
образование, да бидат државјанин
на Република Македонија,да не
бидат помлади од 17 години

30% theory in classroom, 65% practical
work in workplace/workshop, 5%
assessment

2015

2015

за исполнување на критериумите,
кандидатите треба да имаат:

Неговател/ка
на стари
лица
Certificate

ОСТУ„Наце Буѓони“
Куманово

up br.09-18,
10/06/2015

-Завршено минимум основно
образование, а повисок степен на
образованиe ќе се смета за предност
при упис.
-Не е потребно да поседуваат
предходни знаења, вештини и
компетенции од оваа област.
-Кандидатите треба да бидат
постари од 17 години.
2015

AE
Основно ниво на образование:
средно образование и возраст од
најмалку 17 години.
Пожелно ниво на образование:
тригодишно или четиригодишно
образование (од било која струка).
Дополнителни барања за
кандидатите: дополнителни услови
не се бараат.

30% theory in classroom, 60% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

Службеник во
книговодство Certificate

Друштво за друго
образование,
менаџмент и
консалтинг услуги
Тренинг центар
Ц.Е.С. Скопје

up br.09-23,
23/06/2015

2015

AE

Декоративен
маникир/педи
кир
Certificate

Друштво за
производство,
трговија и услуги
БОДИ МИМИ увозизвоз ДООЕЛ
БитолаПодружница 1
Битола

up br.09-22,
10/06/2015

2015

AE

Завршено основно образование и
над 15 годишна возраст.

30% theory in classroom, 60% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

Рецепционер Certificate

Македонски центар
за наука,
истражување и
едукација-Сојуз на
стопански комори
на Македонија

up br.09-34,
31/07/2015

2015

AE

1. Да има најмалку средно
образование

30% theory in classroom, 65% practical
work in workplace/workshop, 5%
assessment

Декоративен
маникир
Certificate

Друштво за
производство,
трговија и услуги
БЕБЕ КОМЕРЦ
увоз-извоз ДООЕЛ
БитолаПодружница
Битола

up br.09-35,
04/08/2015

2015

AE

Завршено основно образование и
над 15 годишна возраст.

20% theory in classroom, 70% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

Помошник
козметичар

Certificate

Друштво за
производство,
трговија и услуги
БЕБЕ КОМЕРЦ
увоз-извоз ДООЕЛ
БитолаПодружница
Битола

up br.09-37,
04/08/2015

2015

AE

Завршено основно образование и
над 15 годишна возраст.
Психофизички здрав со добри
природни стекнати и развиени
способности, емоционално способен
и стабилен, да има афинитет за оваа
работа, да има осет за допир, да е
спретен, и има чувство за естетика и
уредност

20% theory in classroom, 75% practical
work in workplace/workshop, 5%
assessment

Certificate

Друштво за
производство,
трговија и услуги
БОДИ МИМИ увозизвоз ДООЕЛ
БитолаПодружница 1
Битола

up br.09-20,
14/08/2015

2015

AE

Завршено основно образование и
возраст над 15 години.

20% theory in classroom, 70% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

Шминкер

30% theory in classroom, 60% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

Службеник во
туристичка
агенција
Certificate

Македонски центар
за наука,
истражување и
едукација-Сојуз на
стопански комори
на Македонија

up br.09-33,
31/07/2015

2015

AE

1. Да има најмалку средно
образование

30% theory in classroom, 65% practical
work in workplace/workshop, 5%
assessment

Шминкер

Certificate

Друштво за
производство,
трговија и услуги
БЕБЕ КОМЕРЦ
увоз-извоз ДООЕЛ
БитолаПодружница
Битола

up br.09-36,
04/08/2015

2015

AE

Завршено основно образование и
возраст над 15 години.

20% theory in classroom, 70% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

Certificate

Друштво за
производство,
трговија и услуги
БОДИ МИМИ увозизвоз ДООЕЛ
БитолаПодружница 1
Битола

up br.09-19,
04/08/2015

2015

AE

Завршено основно образование и
возраст над 15 години.

30% theory in classroom, 60% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

Масер

Да достават прилог за завршено
образование ( да имаат завршено
најмалку основно образование ) , да
достават уверение за државјанство
( да бидат државјани на Република
Македонија ), да достават извод од
матична книга или лична карта (да
не бидат помлади од 17 години ),
да достават потврда од агенцијата
за вработување дека да се
невработени

Готвач во
угостителски
објекти
Certificate

Приватна
образовна
установаОтворени граѓански
универзитет за
доживотно учење
Ванчо Прќе Штип

up br.09-27,
21/08/2015

Масертерапевт (за
лица со
оштетен вид) Certificate

Државно училиште
за рехабилитација
на деца и
младинци со
оштетен вид
ДИМИТАР ВЛАХОВ
Скопје

up br.09-47,
25/08/2015

2015

ТИГ
заварувач

Certificate

Друштво за
производство,
трговија и услуги
БРАКО ДОО увозизвоз Велес

up br.09-42,
31/08/2015

2015

Certificate

Друштво за
производство,
трговија и услуги
БРАКО ДОО увозизвоз Велес

up br.09-43,
31/08/2015

Бравар

Изработувач
на бели
печива
Certificate

Приватна
образовна
установаОтворени граѓански
универзитет за
доживотно учење
Ванчо Прќе Штип

up br.09-30,
10/09/2015

2015

2015

AE

AE

Основен влез на учесникот е да има
завршено најмалку основно
образование и возраст над 15
години.

30% theory in classroom, 60% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

AE

минимум основно образование и
возраст од најмалку 18 години.

19% theory in classroom, 73% practical
work in workplace/workshop, 8%
assessment

AE

минимум основно образование и
возраст од најмалку 18 години.

19% theory in classroom, 73% practical
work in workplace/workshop, 8%
assessment

Да имаат завршено основно
образование, да бидат државјани на
Република Македонија, да не бидат
помлади од 17 години
2015

22% theory in classroom, 68% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

AE

32,5% theory in classroom, 62%
practical work in workplace/workshop,
5,5% assessment

Почетен курс
за англиски
јазик
Certificate

Друштво за
продукција,
маркетинг, промет
и услуги
ВИРТУВИО ДООЕЛ
Скопје Подружница
ЕДУКАЦИЈА НОВА
Скопје

up br.09-47/2014,
02/03/2015

2015

AE

Завршено минимум основно
образование без познавање на
англиски јазик.

40% theory in classroom, 49% practical
work in workplace/workshop, 11%
assessment

Вештини за
продажба и
посредување
во промет со
недвижности Certificate

Стопанска комораУСЛУЖНА
КОМОРА
МАКЕДОНИЈА
Скопје- Македонски
центар за наука,
истражување и
едукација Скопје

up br.09-40/2014,
06/02/2015

2015

AE

Доказ за завршено средно
образование

30% theory in classroom, 65% practical
work in workplace/workshop, 5%
assessment

Почетен курс
за компјутери Certificate

Друштво за
продукција,
маркетинг, промет
и услуги
ВИРТУВИО ДООЕЛ
Скопје Подружница
ЕДУКАЦИЈА НОВА
Скопје

up br.09-46/2014,
26/01/2015

2015

AE

Завршено минимум основно
образование без познавање на
работа со компјутер.

30,5% theory in classroom, 61%
practical work in workplace/workshop,
8,5% assessment

Вештини за
комуникација,
преговарање
и работа во
тим
Certificate

Друштво за
едукација и
консултации
МОДУС -ЦЕНТАР
ДООЕЛ Скопје

up br.09-18,
30/02/2014

2014

AE

Наполнети 18 години, завршено
средно образование

50% theory in classroom,40% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

Стекнување
вештини за
информациск
о
комуникациск
и технологии Certificate

Друштво за
интелектуални и
образовни услуги
ВИРТУАЛ-М
ДООЕЛ Куманово

AE

За влез во програмата кандидатот
треба да има завршено најмалку
основно образование

18,5% theory in classroom; 74% first
level, 96% second level 96% third level
practical work in workplace/workshop;
7,5%first level, 4% second level ; 4%
third level assessment

AE

Тест и интервју за определување на
нивото за познавање на англискиот
јазик на кандидатите според
Заедничката европска референтна
рамка за јазици(CEFR). Со тестот се
врши проверка на лексичките и
граматичките знаења, додека пак со
интервјуто, кое го прави
квалификуван професор со искуство,
се определува точното ниво на
познавање на англискиот јазик на
кандидатот:А1,А2,Б1,Б2,Ц1,Ц2

32,5% theory in classroom,65%
practical work in workplace/workshop,
2,5% assessment

AE

Завршено минимум средно
образование (гимназиско или средно
стручно образование ). Кандидатите
треба да бидат постари од 18 години

62,5% theory in classroom,30%
practical work in workplace/workshop,
7,5% assessment

Англиски
јазик за
возрасни

Менаџерски
вештини за
управување
со човечки
ресурси

up br.09-13,
10/11/2014

Certificate

Друштво за
производство,
транспорт, трговија
и услуги ПЕГАСУСЕЛС ДООЕЛ
експорт-импорт
Тетово

up br.09-15,
07/10/2014

Certificate

Друштво за
едукација,
угостителство и
услуги БИЗНИС
ЦЕНТАР ЗА
ТРЕНИНГ И ОБУКА
ДООЕЛ Охрид

up br.09-21,
16/11/2014

2014

2014

2014

Англиски
јазик

Друштво за
интелектуални и
образовни услуги
ВИРТУАЛ-М
ДООЕЛ Куманово

Certificate

up br.09-11,
03/09/2014

Претприемач
ки вештини
Certificate

Друштво за
интелектуални и
образовни услуги
ВИРТУАЛ-М
ДООЕЛ Куманово

up br.09-12,
26/09/2014

Ориентација
и мобилностосновно ниво Certificate

Државно училиште
за рехабилитација
на деца и
младинци со
оштетен вид
ДИМИТАР ВЛАХОВ
Скопје

up br.09-51,
14/10/2015

Описменува
ње на
Брајово
писмо

Државно училиште
за рехабилитација
на деца и
младинци со
оштетен вид
ДИМИТАР ВЛАХОВ
Скопје

Certificate

Претприемач
ки и
менаџмент
вештини
Certificate

Друштво за
интелектуални и
образовни услуги
ВИРТУАЛ-М
ДООЕЛ Куманово

Англиски
јазик

Certificate

Друштво за
странски јазици и
услуги ФЛУЕНТ
Ќ.К.Т. ДООЕЛ
Скопје

Мајстор по
фризерство

Certificate

Personal
Services

Chamber of
Craftsman - Skopje

2014

2014

2015

up br.09-50,
14/10/2015

2015

up br.09-38,
07/07/2015

2015

up br.09-25,
23/06/2015

Curriculum

NA

2015

NA

AE

Секој учесник потребно е да има
завршено основно образование и
возраст над 15 години. Учесниците е
потребно да се психофизички
здрави, емоционално способни и
стабилни, да имаат желба за учење
на англиски јазик.

77% theory in classroom,20% practical
work in workplace/workshop, 3%
assessment

AE

Учесниците да ги исполнуваат
условите во поглед на претходното
задолжително образование и други
лица кои се образуваат, а немаат
статус на ученик. Учесниците
потребно е да се психофизички
здрави , емоционално способни и
стабилни, да имаат желба за учење
на претприемништвото и
претприемачките вештини.

50% theory in classroom,40% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

AE

Основен влез на учесникот е да има
завршено најмалку основно
образование и возраст над 15
години.

20% theory in classroom,70% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

AE

Основен влез на учесникот е да има
завршено најмалку основно
образование и возраст над 15
години. Дополнителен влез:
Учесниците да имаат одржани
психофизички функции и
способности

70% theory in classroom,20% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

AE

Учесниците да ги исполнуваат
условите во поглед на претходното
задолжително образование и други
лица кои се образуваат, а немаат
статус на ученик.

60% theory in classroom,30% practical
work in workplace/workshop, 10%
assessment

AE

Според закон за образование на
возрасните, член 27 „ Учесник во
програмите за возрасни може да
биде лице кое има навршено 15
години.“ Исто така, учесниците во
програмата не треба да имаат статус
на ученик.

33% theory in classroom,63,2%
practical work in workplace/workshop,
3,8% assessment

5B

NA

Vertical permeability from this
qualification is not foreseen. NA

