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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
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поголема веројатност да избере сигурно
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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
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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
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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 •
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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 . . .
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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.
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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.
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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)“
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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
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социјалните и/или
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во работа во полето на
студирање и во
професионалниот и личниот
развој



Опис на работни задачи (оглас од банка)
Инженер за равој на софтверИнженер за равој на софтвер

− Проектирање, развој, имплементација и одржување на софтверски решенија;
− Планирање на програмски решенија и архитектура на информациските процеси како и

моделирање на податоци;
− Изработка на спецификации врз основа на акциски план за нова апликација или промена

на постојна;
− Анализа на работните процеси, примените барања и решенија, изработка на акциски план

за реализација;
− Подршка на корисниците во работењето со апликативните решенија за банкарско

работење;
− Инсталација на нови верзии на апликативни решенија за банкарско работење како и

водење евиденција за измените во апликативните решенија;
− Инсталација, надоградување на развојните опкружувања;
− Креирање, прибирање и одржување на документацијата за развојните опкружувања и

апликативните решенија;
− Следење на современите технологии, решенија, системи во доменот на развојните

опкружувања;
− Планирање на програмските решенија и архитектурите на информациските процеси и

моделирање на податоците;
− Анализа на работните процеси, примените барање и соодветно планирање на дејствата

кои треба да се превземат и одработат;
− Составување на техничка документација за нови програми и и промени на преработените;
− Други работи по налог на непосредниот раководител.
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Компјутерски инжинерКомпјутерски инжинер
 Одговорности:
− изготвува и врши редовни програмски сервиси, вклучувајќи и поддршка

за оперативни системи
− анализира проблеми, развива и применува решенија
− придонесува за работите  поврзани со подготовка и инсталација на

големи компјутерски системи
− инсталација на кабли за компјутерски мрежи
− им помага на вработените со воспоставување на компјутерски хардвер

и придружна опрема потребни за да покренување на IT системи
− раководи со проекти и врши надзор на персоналот
 Вештини и особини кои треба да ги поседува:
− способен да се разбере и да комуницира со широк спектар на луѓе
− способен да работи како дел од тимот
− има логичен пристап на работа
− Самоуверен е и може да работи независно
− Поседува активен интерес за учење и одржување на техничките вештини и

знаења
− способен е брзо и ефикасно да испита, идентификува и решава проблеми
− уживава во електроника, компјутери и електро-механички опрема
− Услужлив кон клиентите
− може да донесува одлуки за широк спектар на сложени деловни и

технички прашања.
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Понуда во Македонија

 На сите 5 јавните високообразовани установиНа сите 5 јавните високообразовани установи

 Поголемиот дел на приватни високобразовни установиПоголемиот дел на приватни високобразовни установи

 Прв, втор и трет циклус на студииПрв, втор и трет циклус на студии

 Разнородност во називите на квалификациитеРазнородност во називите на квалификациите
− развој на софтвер и апликации, софтверско инженерство и

телекомуникации, компјутерски науки и инженерство, мрежни
технологии, примена на е-технологии,компјутерско инженерство,
компјутерски мрежи, софтверско инженерство

 Кратки циклуси на студии (60Кратки циклуси на студии (60--120 ЕКТС) недостасуваат120 ЕКТС) недостасуваат

− освен две програми на УИТ Охрид
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Универзитет на Југоисточна Европа нуди
компјутерско инженерствокомпјутерско инженерство VIVI ББ ниво (180 ЕКТС)ниво (180 ЕКТС)
Знаење и разбирање
− покажуваат познавање и разбирање во областа на компјутерски науки,

информатичка технологија и основите на електротехника.
− покажуваат познавање и разбирање од областа на информатичка

технологија, компјутерски хардвер и системски софтвер, компјутерски
мрежи, информациски системи, системи за контрола, Мултимедија и
телекомуникациски системи.

− имаат напредно познавање на англиски јазик.
Примена на знаењето и разбирањето
− дизајнирање, креирање и одржување на некои компјутерски базирани

системи, како и применување хардверски ориентирани решенија.
− дизајнирање, имплементација и сервисирање на компјутерски мрежи и

комуникациски системи.
− реализирање и одржување на системите за контрола, вградени системи,

мултимедијални системи и информациските системи.
− спроведување на применливи решенија за хардвер-софтвер-ориентиран

проблеми почнувајќи од фазата на анализа, дизајнирање и
имплементирање на сцената на вршење, тестирање, анализа на
перформанси и одржување.

Знаење и разбирање
− покажуваат познавање и разбирање во областа на компјутерски науки,

информатичка технологија и основите на електротехника.
− покажуваат познавање и разбирање од областа на информатичка

технологија, компјутерски хардвер и системски софтвер, компјутерски
мрежи, информациски системи, системи за контрола, Мултимедија и
телекомуникациски системи.

− имаат напредно познавање на англиски јазик.
Примена на знаењето и разбирањето
− дизајнирање, креирање и одржување на некои компјутерски базирани

системи, како и применување хардверски ориентирани решенија.
− дизајнирање, имплементација и сервисирање на компјутерски мрежи и

комуникациски системи.
− реализирање и одржување на системите за контрола, вградени системи,

мултимедијални системи и информациските системи.
− спроведување на применливи решенија за хардвер-софтвер-ориентиран

проблеми почнувајќи од фазата на анализа, дизајнирање и
имплементирање на сцената на вршење, тестирање, анализа на
перформанси и одржување.



Способност за проценка
− оценување, контекстуализација и донесување одлуки за соодветен

хардверски и софтверски решенија.
− користење на техники за решавање на проблеми за ефикасно

обезбедување ИКТ решенија.
− одлучува за користење на соодветни развојни алатки.
Комуникациски вештини
− учество и организирање на групна работа.
− презентирање, документирање и комуницирање на техничката

документација.
− оценување, аргументирање и пријавување на решенија за различни

прашања, проблеми и идеи во областа на ИКТ.
− наоѓање, организирање и класификација на информациите во областа на

ИКТ (хардвер / софтвер документи, прирачници).
Вештини на учење
− е способен да ги учи и користи новите хардверски компоненти.
− стекнување и користење на нови и ажурирани системски софтвери.
− оценување, учење и користење на новите алатки за креирање

и/или одржување на хардверски-софтверски решенија.
− докажување на вештини за работилници и лаборатории.

Способност за проценка
− оценување, контекстуализација и донесување одлуки за соодветен

хардверски и софтверски решенија.
− користење на техники за решавање на проблеми за ефикасно

обезбедување ИКТ решенија.
− одлучува за користење на соодветни развојни алатки.
Комуникациски вештини
− учество и организирање на групна работа.
− презентирање, документирање и комуницирање на техничката

документација.
− оценување, аргументирање и пријавување на решенија за различни

прашања, проблеми и идеи во областа на ИКТ.
− наоѓање, организирање и класификација на информациите во областа на

ИКТ (хардвер / софтвер документи, прирачници).
Вештини на учење
− е способен да ги учи и користи новите хардверски компоненти.
− стекнување и користење на нови и ажурирани системски софтвери.
− оценување, учење и користење на новите алатки за креирање

и/или одржување на хардверски-софтверски решенија.
− докажување на вештини за работилници и лаборатории.



Универзитет Американ колеџ Скопје нуди
компјутерски мрежикомпјутерски мрежи VIVI ББ ниво (186 ЕКТС)ниво (186 ЕКТС)

Знаење и разбирање

Ги познава информатичките техники и технологии потребни за
успешно вклучување во работата на информатичките фирми од
стопанството. Има солидни познавања на комјутерските мрежи,
администрацијата со нив како и на информациските системи. Ги
знае архитектурите на комјутерските системи и топологиите на
компјутерските мрежи, системските програми и апликациите за
безбедност на податоците. Ги познава мрежните протоколи и
нивното функционирање

Примена на знаењето и разбирањето

Знаењето може да го примени во администрација на
комјутерска мрежа, вклучување во проектирање, инсталација и
конфигурирање на комјутерска мрежа, конфигурација и
администрација на/со различни типови сервери, како и заштита
на комјутерската мрежа од напади.

Знаење и разбирање

Ги познава информатичките техники и технологии потребни за
успешно вклучување во работата на информатичките фирми од
стопанството. Има солидни познавања на комјутерските мрежи,
администрацијата со нив како и на информациските системи. Ги
знае архитектурите на комјутерските системи и топологиите на
компјутерските мрежи, системските програми и апликациите за
безбедност на податоците. Ги познава мрежните протоколи и
нивното функционирање

Примена на знаењето и разбирањето

Знаењето може да го примени во администрација на
комјутерска мрежа, вклучување во проектирање, инсталација и
конфигурирање на комјутерска мрежа, конфигурација и
администрација на/со различни типови сервери, како и заштита
на комјутерската мрежа од напади.



Способност за проценка
Способен е да ги процени достигнатиот степен на развој на
информатичкото општество, можноста за реализација на своите
замисли и идеи во информатичките фирми, со оглед на
солидното познавање на информатизацијата на општеството и
на дејноста на информатичките фирми во земјата

Комуникациски вештини
Способен е за стручна комуникација од областа на
информатиката, информациските и мрежните технологии,
комуникацијата со странските фирми и поединци, комуникација
во мултикултурни средини, застапување на своите и интересите
на фирмата/институцијата од деловен и професионален
(информатички) аспект

Вештини на учење
Има вештина за изучување на новите мрежни технологии и за
нивната примена, со цел да постигне што поголем степен на
функционалност и безбедност на комјутерската мреажа. Свесен
е дека со континуираното следење и изучување на современите
мрежни технологии, тој е во постојано себенадградување на
стручно поле
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на фирмата/институцијата од деловен и професионален
(информатички) аспект

Вештини на учење
Има вештина за изучување на новите мрежни технологии и за
нивната примена, со цел да постигне што поголем степен на
функционалност и безбедност на комјутерската мреажа. Свесен
е дека со континуираното следење и изучување на современите
мрежни технологии, тој е во постојано себенадградување на
стручно поле
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дипломираниот поседува знаења и разбирање од:

− основните теоретски концепти на компјутерските науки.
− хардвер и системи платформи (оперативни системи,

компјутерска архитектура, мрежи и комуникации и др.)
− концептите на програмирање и различни парадигми на

програмирање.
− систематски развој на големи софтверски решенија (системи за

анализа, проектирање, имплементација и евалуација).
− модерни информатички технологии (одбрани теми од:

паралелно / дистрибуирани компјутери, компјутерска мрежа,
интернет технологија, агенти, автоматски верификација и
расудување, вештачка интелигенција, податоци и бази на
знаење, компјутерска графика, мултимедија, безбедност на
информации и др.)

− бизнис и менаџмент техники кои се релевантни за софтверското
инженерство.

− професионални и етички одговорности на софтверски
инженери.

− улогата на софтверски инженер во развојот и примената на
компјутерската технологија и решенија во глобален контекст.

− основните теоретски концепти на компјутерските науки.
− хардвер и системи платформи (оперативни системи,

компјутерска архитектура, мрежи и комуникации и др.)
− концептите на програмирање и различни парадигми на

програмирање.
− систематски развој на големи софтверски решенија (системи за

анализа, проектирање, имплементација и евалуација).
− модерни информатички технологии (одбрани теми од:

паралелно / дистрибуирани компјутери, компјутерска мрежа,
интернет технологија, агенти, автоматски верификација и
расудување, вештачка интелигенција, податоци и бази на
знаење, компјутерска графика, мултимедија, безбедност на
информации и др.)

− бизнис и менаџмент техники кои се релевантни за софтверското
инженерство.

− професионални и етички одговорности на софтверски
инженери.

− улогата на софтверски инженер во развојот и примената на
компјутерската технологија и решенија во глобален контекст.



РАЗИДУВАЊА?!

Работодавач

 работодавачите не се
еднородни и нагласуваат
различни барања
 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

Работодавач
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сметаат дека дипломираните
поседуваат технички вештини
но им недостасуваат
таканаречените „меки
вештини“ кои се клуч за
делотворна работа



по сè изгледа кај нашите студиски програми недоволна
е застапеноста на  . . .

− странски јазик, посебно на деловен и напреден
− практичната настава,  особено во фирми кои не се „информатички“
− познавањето на стандарди и легислатива
− развивањето на вештините за активно понатамошно учење и

надоградување
но мошне е веројатно дека:

− комуникацијата со работодавачите сè уште не е 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, особено академските
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− практичната настава,  особено во фирми кои не се „информатички“
− познавањето на стандарди и легислатива
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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)

• 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)



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

• 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



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

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



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

 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
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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

• 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



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
www.mrk.mk


