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Импресионира 
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1. За проектот 
 

  Проектот BAQUAL се спроведуваше во периодот од јуни 2020 година до ноември 

2022 година со цел да се поттикне примената на рамката на квалификации во 

процедурите за внатрешно и надворешно обезбедување квалитет во високото 

образование во три земји: Хрватска, Црна Гора и Северна Македонија. Координатор и 

проект менаџер беше Министерството за наука и образование на Република Хрватска 

(МЗО), додека партнери во проектот беа Министерството за образование и наука на 

Република Северна Македонија (МОН) и Агенцијата за контрола и обезбедување 

квалитет во високото образование на Црна Гора (АКОКВО). Проектот беше 

кофинансиран со грантови од Еразмус+ програмата на Европската Унија, Клучна 

активност 3 /КА3/ – поддршка за спроведување на реформите на ЕХЕА. Проектните 

активности беа спроведени и насочувани од проектните тимови на секоја земја-партнер, 

додека активностите поврзани со креирање квалификациски стандарди и програми за 

подобрување на наставничките компетенции на наставниците во високото образование 

беа спроведени од работните групи на партнерските земји, а беа составени од наставници 

вработени во високото образование. На спроведувањето на одредени активности од 

проектот BAQUAL влијаеше и епидемиолошката состојба предизвикана од вирусот 

СОВИД-19, поради што најголемиот дел од активностите се одржуваа онлајн. 

 

Во рамките на проектот BAQUAL беа спроведени следните активности кои придонесоа 

за креирање на програмата: 

 редовни состаноци на проектните партнери, при што партнерите се договорија за 

деталите поврзани со реализацијата на активностите и го разменија стекнатото 

искуство и знаење 

 редовни состаноци на работните групи на земјите партнери, за време на кои беа 

развиени професионални стандарди и/или соодветни истражувања, стандарди за 

квалификација и програми 

 три онлајн работилници на кои заинтересираните членови на јавноста од Хрватска, 

Црна Гора и Северна Македонија добија актуелни и интересни информации за 

потребата од создавање стандарди за квалификации за наставници во високото 

образование (и професионални стандарди, доколку се применливи), програми за 

подобрување на компетенциите на наставниците и евалуација на програма за 

доживотно учење за наставници во високото образование  
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 Хрватската работна група го креираше професионалниот стандард Наставник во 

високо образование / Наставник во високо образование, додека црногорските и 

македонските работни групи спроведоа истражување за наставните компетенции на 

наставниците во високото образование, кои сакаа да обезбедат поврзаност на 

стандардот на квалификации со потребите на пазарот на трудот 

 сите три земји создадоа стандард на квалификацијата  наставник во високото 

образование и програма за подобрување на наставничките компетенции на 

наставниците во високото образование врз основа на стандардот за квалификации 

 во сите три земји беа подготвени извештаи за програмите врз основа на надворешна 

евалуација на програмите. 

 АКОКВО ги посети Шпанија и Франција како дел од студиските патувања при кои 

беа собрани знаења и искуства поврзани со употребата на националните 

квалификациски рамки во системот за обезбедување квалитет во високото 

образование, креирање и имплементација на програми за обука на наставници во 

високото образование итн. ; собраните искуства беа споделени со проектните 

тимови од други земји. 

 

  Официјалната веб-страница на проектот е baqual.hr/mk, содржи информации за 

проектот, новости за спроведените активности и резултатите од проектните активности, 

како и претходно споменатите документи. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.baqual.hr/mk
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2. За квалификациските рамки 
 

  Европската рамка на квалификации за доживотно учење (Англиски European 

Qualifications Framework for Lifelong Learning, EQF) е систем кој воспоставува нивоа на 

квалификации за препознавање и разбирање на квалификациите помеѓу различните 

национални рамки на квалификации. Во рамките на овој проект, важно е да се истакне 

квалификациската рамка на Европската област за високо образование (Англиски 

Qualifications Framework for the European Higher Education Area, QF-EHEA) кој служи за 

воспоставување нивоа на квалификации во системот на високо образование со цел да се 

препознаат и разберат квалификациите помеѓу неколку национални квалификациски 

рамки на Европската област за високо образование. Со цел да се поврзат со EQF и QF-

EHEA, Хрватска, Црна Гора и Северна Македонија развија свои национални рамки за 

квалификации, кои се подетално опишани подолу. 

 

 

2.1. Хрватската рамка на квалификации (ХКО) 
 

  Хрватската квалификациска рамка HКO (Англиски Croatian Qualifications 

Framework, CROQF) служи за регулирање на системот на квалификации во Република 

Хрватска и обезбедува јасност, пристап до стекнување, засновано стекнување, проодност 

и квалитет на квалификациите, како и поврзување на нивоата на квалификации во 

Република Хрватска со квалификацијата EQF и QF-EHEA нивоа и индиректно со нивоата 

на квалификации на квалификациските рамки во други земји. HKO ја регулира следната 

законска рамка: Закон за HKO и Правилник за регистар на HKO. Целта на HKO е да ја 

реформира целата образовна вертикала, односно да постигне подобра поврзаност на 

образовниот сектор со потребите на пазарот на трудот и поединците. Ова ќе биде 

обезбедено со транзиција од трансфер на знаење кон исходи од учењето, обезбедувајќи 

мерливи резултати и обезбедување на квалитетот на образованието. HKO, исто така, се 

стреми кон развивање на основни вештини за доживотно учење, а со нагласување на 

препознавањето на професиите и квалификациите, поттикнува континуирано 

усовршување и доживотно образование. Регистарот на HKO е основан за да им служи на 

потребите за одржување на податоци за професионалните стандарди и множества на 

компетенции, квалификациски стандарди и комплети резултати од учењето, програми за 

стекнување и евалуација на групи резултати од учењето, програми за евалуација на 

http://www.kvalifikacije.hr/sites/default/files/documents-publications/2021-03/ZHKO_2021_pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni.pdf
http://www.kvalifikacije.hr/sites/default/files/documents-publications/2021-09/Pravilnik%20o%20Registru%20HKO_0.pdf
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збирки резултати од учењето, програми за стекнување квалификации и други податоци 

од интереси, а заради нивно поврзување и усогласување.  Клучните чинители во 

спроведувањето на HKO се: MZO, Министерство за труд, пензиски систем, семејство и 

социјална политика (MROSP), Агенција за образование (AZOO), Агенција за стручно 

образование и образование на возрасни (ASOO), Агенција за наука и високо образование 

(AZVO), Национален совет за развој на човечки ресурси (NVRLJP). 

Главните алатки на HKO се стандардот на занимање и стандардот за 

квалификација, како и збир на компетенции и збир на исходи од учењето. Стандардот за 

занимање е список на сите работни места што поединецот ги извршува во одредено 

занимање и список на компетенции потребни за негово успешно извршување. 

Компетентноста претставува знаење и вештини и поврзаната независност и одговорност, 

а збир на компетенции се состои од неколку меѓусебно поврзани компетенции.  

Подетални инструкции за креирање стандарди за занимање и збирки на 

компетенции се дадени во Методологијата за креирање стандарди за занимање и 

множества на компетенции, а обрасците за креирање се достапни во Правилникот за 

Регистарот на HKO. МРОСП го спроведува процесот на формална евалуација и го 

координира процесот на професионална евалуација на Комисијата за евалуација на 

барањата за упис на стандарди за занимање или збирки на надлежности во Регистарот. 

По завршување на целокупниот процес на евалуација, МРОСП донесува Решение за 

запишување на стандардите за занимање/комплет на надлежности во Регистарот на HKO. 

Стандардот за квалификација ја претставува содржината и структурата на одредена 

квалификација. Ги вклучува сите податоци потребни за одредување на нивото, опсегот и 

профилот на квалификацијата, како и податоците потребни за обезбедување и 

подобрување на квалитетот на стандардот за квалификација. Збир на исходи од учењето 

е најмалата комплетна група на поврзани исходи од учењето на одредено ниво, обем и 

профил. Подетални инструкции за подготовка на квалификациски стандарди и збир на 

исходи од учењето се дадени во Упатството за развој на стандарди за квалификација во 

високото образование и Упатството за развој на стандарди за квалификација во 

стручното образование и обука, а обрасците за подготовка се достапни во Правилникот 

за регистарот на HKO. Предлозите за квалификациски стандарди и збирките на исходи 

од учењето поврзани со нивоата на високо образование формално ги оценува АЗВО и ја 

координира стручната евалуација на Комитетот за евалуација на барањата за внесување 

на стандарди за квалификација или збирки на резултати од учењето во Регистарот, а по 

завршувањето на целокупниот процес на евалуација и позитивна евалуација, АЗВО 

https://mzo.gov.hr/en
https://mrosp.gov.hr/
https://mrosp.gov.hr/
https://www.azoo.hr/
https://www.asoo.hr/
https://www.asoo.hr/
https://www.azvo.hr/hr/
http://www.kvalifikacije.hr/hr/dokumenti-publikacije
http://www.kvalifikacije.hr/hr/dokumenti-publikacije
http://www.kvalifikacije.hr/hr/dokumenti-publikacije
http://www.kvalifikacije.hr/hr/dokumenti-publikacije
http://www.kvalifikacije.hr/hr/dokumenti-publikacije
http://www.kvalifikacije.hr/hr/dokumenti-publikacije
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издава Решение за запишување на квалификациски стандарди/сет на резултати од 

учењето во Регистарот на HKO. 

На веб-страницата kvalifikacije.hr можете да најдете основни информации за HKO, 

законодавната рамка, методологијата и упатствата за креирање алатки на HKO, 

информации за завршени и тековни проекти кои користат алатки HKO, актуелни вести и 

најави за настани поврзани со темата HKO.  

 

 

2.2. Национална рамка на квалификации во Црна Гора (НОК) 
 

Националната рамка на квалификации во Црна Гора (НОК) е инструмент кој 

овозможува класификација, споредба, развој и разбирање на квалификациите, нивно 

поврзување и јасен преглед на различните начини на стекнување квалификации за 

потребите на пазарот на труд и општеството. Со него се регулира системот на 

квалификации во државата на сите нивоа и сектори. НОК се заснова на резултатите од 

учењето и има улога да го модернизира системот на квалификации за да го направи јасен 

и разбирлив за сите целни групи. НОК ги содржи сите постоечки квалификации во еден 

систем, кои се стекнуваат на сите нивоа на формалното образование (основно, средно 

или високо образование), како и неформално. НОК овозможува евалуација на 

неформалното и неформалното учење и нивно поврзување со формалното образование, 

со што го поддржува концептот на доживотно учење. Основањето и развојот на НОК во 

Црна Гора е во согласност со активностите што ги спроведуваат земјите од Европската 

Унија, другите земји од Европа и светот со цел да се овозможи доживотно учење и 

мобилност во областа на образованието и вработувањето за секој поединец. 

Во ноември 2014 година, на седницата на Советодавната група за европска рамка 

на квалификации на Европската комисија (Советодавната група за EQF), беше донесена 

одлука за усвојување на Извештајот за упатување на НОК во Црна Гора со Европската 

рамка на квалификации за доживотно учење и рамката на квалификации на Европска 

област за високо образование (QF-EHEA) која ја направи Црна Гора една од 24-те (тогаш) 

земји во Европа и прва од земјите кандидати за членство во Европската Унија која 

успешно го заврши процесот на референцирање. На овој начин, нивоата на НОК во Црна 

Гора беа формално поврзани со нивоата на Европската квалификациска рамка за 

доживотно учење, а со тоа директно поврзани со националните квалификациски рамки 

на другите европски земји. Нивоата на квалификации стекнати во Црна Гора се 

http://www.kvalifikacije.hr/hr/node/4
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споредливи со нивоата на EQF, што овозможува нивно препознавање и овозможува 

мобилност на поединци од Црна Гора во светот на работата и образованието во 

пошироката европска област. 

Системот на квалификации во Црна Гора е регулиран со Законот за националната 

рамка на квалификации, други закони од областа на образованието, како и подзаконски 

акти (Правилник за опис на нивоа и поднивоа на квалификации, Правилник за процедури 

за развивање на квалификации од прво до петто ниво на квалификации и Правилник за 

постапки за изработка на квалификации од шесто до осмо ниво на квалификации). 

Органи кои развиваат, верифицираат, одобруваат, препознаваат и класифицираат 

квалификации во НОК во рамките на нивните надлежности се: Министерство за 

образование, Министерство за труд и социјална заштита, Центар за стручно образование, 

Институт за образование, Испитен центар, образовни институции/организатори на 

образованието, МОНСТАТ, Национален совет за образование, Агенција за контрола и 

обезбедување квалитет на високото образование, Совет за квалификации и секторски 

совети. 

    Иницијатива за развој на квалификацијата може да поднесе високообразовна 

установа или друг правен орган, преку високообразовната установа. Иницијативата се 

поднесува до надлежниот секторски совет. Кога секторскиот совет ќе ја прифати 

иницијативата за изработка на квалификација, Советот за квалификации ја одредува како 

предлог за изработка на квалификација. Советот за квалификации го доставува 

прифатениот предлог до надлежната високообразовна институција за изработка на 

квалификацијата. Развивањето на квалификација вклучува подготовка на студиска 

програма, дел од програма, програма од еден или повеќе модули и креирање стандарди 

за одредена квалификација. Високообразовната установа ја доставува квалификациската 

програма до надлежниот орган за акредитација. 

 Откако АКОКВО ќе ја акредитира програмата за квалификации, високообразовната 

институција врз основа на акредитираната програма го подготвува стандардот за 

квалификации во согласност со одредбите од Законот за националната рамка на 

квалификации. Изготвениот стандард за квалификации на високообразовните установи 

се доставува до Советот за квалификации за потврда и влез во НОК. Откако Советот за 

квалификации ќе го усвои стандардот за квалификации, квалификацијата се запишува во 

регистарот на НОК. 

 

 

https://www.gov.me/dokumenta/5d87a0d0-3a7f-4c8b-abe7-ead7070bca0f
https://www.gov.me/dokumenta/5d87a0d0-3a7f-4c8b-abe7-ead7070bca0f
https://www.gov.me/dokumenta/88f7782a-4533-489a-b399-254eff71fa61
https://www.gov.me/dokumenta/20e58e18-7279-4f10-bbbc-735e4bf633e3
https://www.gov.me/dokumenta/20e58e18-7279-4f10-bbbc-735e4bf633e3
https://www.gov.me/dokumenta/30942796-4fb0-4270-8ad5-3994c1d55b4e
https://www.gov.me/dokumenta/30942796-4fb0-4270-8ad5-3994c1d55b4e
https://www.gov.me/cyr/mps
https://www.gov.me/cyr/mps
https://www.gov.me/cyr/mrs
https://www.gov.me/cyr/cso
https://www.gov.me/cyr/zzs
https://www.monstat.org/cg/
https://www.gov.me/cyr/mps/resor-prosvjete/nacionalni-savjet-za-obrazovanje
https://akokvo.me/
https://akokvo.me/
http://www.cko.edu.me/
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2.3. Македонска рамка на квалификации (МРК) 
 

Националниот систем за квалификации ги обединува барањата за поединечни 

квалификации и ги опишува различните начини на нивно стекнување. Создава 

унифициран и транспарентен систем на признавање на квалификации, кој може да им 

користи на поединците, работодавачите и образовните институции во развојот на 

програмите за обука. Покрај тоа поттикнува доживотно учење на поединците, бидејќи 

резултатите од тоа учење и образование можат да бидат формално потврдени.  

Благодарение на поврзувањето на Националната Рамка на Квалификации, односно 

Македонската Рамка на Квалификации со Европската Рамка на Квалификации, 

квалификациите ќе бидат разбирливи и во другите земји на Европската унија.  

Национална рамка на квалификации (НРК) е инструмент за воспоставување на систем на 

квалификации стекнати во одредена земја, со кој се дава основа за стекнување на 

квалификации, проодност и квалитет на квалификациите. Македонска рамка на 

квалификации (МРК) е задолжителен национален стандард со кој се уредува 

стекнувањето и користењето на квалификациите во Република Македонија и инструмент 

за воспоставување на систем на квалификации стекнати во Република Македонија со кои 

се даваат основите за прегледност, пристап, проодност, стекнување и квалитет на 

квалификациите. 

 

Цели на МРК 

 јасно да ги дефинира резултатите од учењето; 

 да воспостави систем на вреднување на различни квалификации во рамките 

на целокупниот систем на квалификации; 

 да го поттикне  и развива  учењето во текот на целиот живот (доживотно 

учење); 

 да ги покаже јасните врски меѓу различните делови на образовниот систем; 

 да укажува на проодноста и напредувањето (хоризонтално и вертикално) 

низ и во рамките на сите видови на образование и обука (формално, 

неформално и информално); 

 да овозможи меѓународна споредливост на квалификациите; 

 да го промовира значењето на клучните и стручните компетенции;  

http://mrk.mk/?lang=mk
http://mrk.mk/?lang=mk
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 да обезбеди мобилност на учесниците во процесот на образованието и 

обуката, како и вклучување на пазарот на труд на национално и 

меѓународно ниво; 

 да се создаде единствен систем за управување со квалитетот; 

 да го изедначи квалитетот на понудувачите на услуги; 

 да обезбеди соработка на сите заинтересирани страни; 

 да обезбеди усогласеност со економско социјалните и културните потреби 

на Републиката и 

 да биде дел од системот во корелација со развојот на активностите на 

Европската рамка на квалификации. 

 

Начела на МРК 

 резултатите од учењето се искажуваат низ знаење, вештини и компетенции; 

 класифицирање на квалификациите во нивоа и поднивоа; 

 преносливост на кредити; 

 споредливост со Европската рамка на квалификации; 

 обезбедување на квалитет во процесот на стекнување и развој на 

квалификациите; 

 обезбедување на услови за еднаква достапност на образование во текот на 

целиот живот за стекнување и признавање на квалификациите; 

 јакнење на конкурентноста на македонското стопанство која се темели врз 

човечките потенцијали; 

 воспоставување на координиран систем на осигурување на квалитет на 

постојните и новите квалификации; 

 изградба на систем на вреднување на неформалното и информалното учење. 

 

Документи за работа на МРК може да се видат на следниот линк. Правни документи за 

МРК се достапни на следниот линк. 

 

Регистар на квалификации 

Важна карактеристика на македонската квалификациска рамка е нејзината 

отвореност за сите видови квалификации на сите нивоа на образование и нивно 

внесување во Регистарот.  

http://mrk.mk/?page_id=55&lang=mk
http://mrk.mk/?page_id=53&lang=mk
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Запишувањето во Регистарот овозможува видливост на квалификациите, 

транспарентност на процесот и процесот на обезбедување квалитет. Квалификациите 

вклучени во Регистарот се проверуваат на секои четири години. 

 

Стандардот за квалификација за наставници во високото образование во 

Република Северна Македонија беше доставен до Националниот комитет за 

Македонската рамка на квалификации и на 11 јануари 2022 година беше усвоен 

едногласно. Тоа е првиот стандард поднесен по електронски пат на новата дигитална 

платформа. Тоа е првиот стандард на ниво VIII во македонската квалификациска рамка. 

Стандардот е внесен во Квалификацискиот регистар на 28 јануари 2022 година. 
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3. Стратешкото значење на доживотното подобрување на 

компетенциите на наставниците во високото образование 
 

Стандардот имплицира јасно, недвосмислено и доследно наведени барања за 

професионални компетенции (знаење и вештини) потребни на поединецот за ефикасно и 

безбедно извршување на задачите на неговото работно место. Бројните стратешки 

документи на национално, но и на европско ниво ја нагласуваат потребата од 

обезбедување на соодветни и квалитетни програми за наставниците во високото 

образование, со кои тие ќе имаат можност континуирано да ги усовршуваат своите 

наставни компетенции. 

Во 2020 година во Рим се одржа министерска конференција, а во документот - 

Римско  комунике беше истакната неопходноста од обезбедување соодветна поддршка 

на високообразовните институции за да може да се подобри почетната и континуирана 

професионална обука на академскиот и административниот кадар; на овој начин, 

персоналот ќе може квалитетно да одговори на бројните предизвици. Во Додаток III1. од 

Римското комунике2 се даваат и препораки за понатамошно унапредување на учењето и 

наставата во високото образование, меѓу кои ги има и оние кои се однесуваат на 

поттикнување на високообразовните институции да обезбедат континуиран 

професионален развој на наставниците, меѓусебна размена на примери на добри 

практики. меѓу земјите, создавање стимулативна и одржлива средина на 

институционално и национално ниво и континуирана работа на создавање нови наставни 

методи со користење на мултидисциплинарен пристап. Треба да се спомене и 

документот Стандарди и насоки за обезбедување квалитет во европската област на 

високото образование (ESG), кој беше усвоен од министрите на европската област за 

високо образование во 2015 година, кој исто така ја истакна важноста на доживотно 

образование на наставниците во високото образование, потребата од подобрување на 

нивните наставни компетенции и важноста од развивање програми за таква обука. 

Во согласност со споменатите документи, и европските трендови, земјите-

партнери на проектот BAQUAL одлучија да дејствуваат и затоа одлучија да креираат 

професионални стандарди и/или соодветни истражувања и квалификации и програми за 

доживотно учење за наставниците во високото образование. При креирањето на овие 

документи беа земени предвид законодавните рамки во земјите партнери.  

                                                      
1 Министерска комуникација на Рим, страница 7. 
2 Римско министерско коминике, стр. 4. 

http://www.ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique.pdf
https://www.azvo.hr/images/stories/kvaliteta/ESG_HR_final.pdf
https://www.azvo.hr/images/stories/kvaliteta/ESG_HR_final.pdf
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3.1. Стратешкото значење на доживотното подобрување на компетенциите 

на наставниците во високото образование во Република Хрватска 
 

  Стратегијата за образование, наука и технологија (во натамошниот текст: 

Стратегија) ја препознава важноста од квалитетна настава на универзитетите и укажува 

на проблемот на „(...) недоволното основно методско и пошироко андрагошко 

образование на наставниците во високото образование“. Имено, мнозинството 

асистенти, предавачи, доценти и професори немаат такво знаење, па би било пожелно да 

се изработат и понудат соодветни програми за нивно дополнително образование. Затоа, 

во делот на Стратегијата поврзан со високото образование, како еден од дополнителните 

услови (критериуми) за избор во прва наставничка професија, се предлага задолжително 

успешно завршување на дополнителната методско-педагошка програма за образование. 

Високообразовните институции можат да стимулираат ваква дополнителна 

факултативна обука за веќе избраните наставници, бидејќи тоа може да биде еден од 

дополнителните елементи во евалуацијата поврзана со квалитетот на работата на 

институцијата.“ Врз основа на наведената цел на Стратегијата, Министерството за 

образование и култура, во соработка со експерти, го реализираше проектот Развивање и 

подобрување на наставните компетенции на високообразовните институции (Educa-T), 

кој траеше од 2016 до 2018 година, а во рамките на кој направена е анализа на состојбата 

и активностите кои се спроведуваат на универзитетите во Република Хрватска со цел да 

се подобри квалитетот на учењето и наставата. Авторите на Прирачникот за 

унапредување на наставничките компетенции во високото образование, кој е резултат на 

проектните активности на споменатиот проект, дошле до заклучок дека „(...) иако 

раководството на хрватските високообразовни институции укажува дека тие се свесни за 

потребата од подобрување на компетенциите за учење и настава, како и за потребата од 

утврдување стратешки цели кои би го подобриле учењето и наставата, на нивните 

универзитети им недостасуваат институционални рамки за спроведување на активности 

кои би ги поддржале таквите стратешки цели“. 

  Врз основа на споменатиот стратешки документ и резултатите од проектот Educa-

T, се сметаше за оправдано и основано во рамките на проектот BAQUAL да се создаде 

квалификациски стандард за наставници во високото образование и програма за 

подобрување на наставничките компетенции за наставниците. во високото образование.  

 

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/Strategija%20obrazovanja,%20znanosti%20i%20tehnologije.pdf
https://educa-t.hr/
https://educa-t.hr/
http://educa-t.hr/wp-content/uploads/2018/05/prirucnik-za-unapredenje-kompetencija-nastavnika-u-visokom-obrazovanju-hr.pdf
http://educa-t.hr/wp-content/uploads/2018/05/prirucnik-za-unapredenje-kompetencija-nastavnika-u-visokom-obrazovanju-hr.pdf
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3.2. Стратешкото значење на доживотното подобрување на компетенциите 

на наставниците во високото образование во Црна Гора 
 

Професионалното усовршување и обука на наставниците е основа за 

обезбедување квалитет во високообразовниот систем. Во контекст на потребите на 

современото општество, образованието на наставниците повеќе не значи само нивно 

основно - почетно образование, туку и нивно континуирано усовршување во рамките на 

доживотното учење со цел стекнување на нови знаења и стекнување различни 

компетенции. Во Црна Гора, важноста на доживотното подобрување на компетенциите 

на наставниците во високото образование е препознаена во документот Стратегија за 

образование на наставници за периодот 2017-2024 година (во натамошниот текст: 

Стратегија). Визијата на образованието на наставниците во Црна Гора до 2024 година е 

во сите образовни институции наставата да ја изведуваат мотивирани, почитувани, 

компетентни наставници кои ги поседуваат потребните стручни знаења и соодветни 

наставни компетенции во согласност со постигањата и знаењата на професијата, 

педагогијата, психологијата. , наставна методологија и дидактика. Во рамките на тој 

стратешки документ, особено е нагласена важноста од континуирана обука на 

наставниците за да се прилагодат на новите трендови во образованието и промените што 

ги носат информациско-комуникациските технологии. Наведената Стратегија има за цел 

да создаде политики и практики на почетна и континуирана едукација на наставниците, 

кои ќе им овозможат на наставниците да бидат поддржани во остварувањето на нивната 

сложена улога и подготовка за воспитно-образовна работа, од која зависи квалитетот, 

издржливоста и применливоста на знаењето што учениците/студентите ќе стекнуваат на 

сите нивоа.образование, за нивниот личен и професионален развој, социјална вклученост 

и подготвеност за активно граѓанство. 

 

 

3.3. Стратешкото значење на доживотното подобрување на компетенциите 

на наставниците во високото образование во Македонија 
 

Стратешкото значење на доживотното подобрување на компетенциите на 

наставниците во високото образование првенствено е претставено во Стратешкиот план 

на Министерството за образование и наука 2022-2024 година (во натамошниот текст: 

Стратегија), кој ги опфаќа сите планирани активности за наведениот период. Оваа 

Стратегија со своите долгорочни цели ја продолжува Стратегијата за образование 2018-

https://www.gov.me/dokumenta/6d7f693f-fd43-4869-80a5-09cba4f2e87a
https://www.gov.me/dokumenta/6d7f693f-fd43-4869-80a5-09cba4f2e87a
https://mon.gov.mk/stored/document/Strateshki%20plan%20%202022-2024.pdf
https://mon.gov.mk/stored/document/Strateshki%20plan%20%202022-2024.pdf
https://mon.gov.mk/page/?id=2048
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2025 година. Основниот документ врз основа на кој се изработуваат стратегии и цели е 

Законот за високо образование. 

 

 

4. За процесот на креирање на програмата 
 

4.1. Опис на процесот на развој на програмата во Република Хрватска 
 

Министерството за образование на Република Хрватска го спроведе проектот 

Едука-Т (Акцент на развивање и надградба на компетенциите за академска настава) кој 

беше насочен кон подобрување на квалитетот на учењето и наставата во високото 

образование, зајакнување на улогата на универзитетските наставници и зајакнување на 

свесност за важноста од подобрување на квалитетот на учењето и наставата во високото 

образование. Во рамките на споменатиот проект е изработен и Прирачник за 

подобрување на компетентноста на наставниците во високото образование (во 

натамошниот текст Прирачник). Резултатите од проектот Educa-T, односно 

Прирачникот, беа појдовна точка и основа на работната група на проектот BAQUAL за 

развој на професионалниот стандард Наставник во високото образование / Наставник во 

високото образование. Користејќи го Прирачникот, методологиите и насоките на HKO и 

неговото знаење и работно искуство како наставник во високото образование, работната 

група создаде, во согласност со упатствата од Методологијата за креирање стандарди за 

занимање на МРОСП, концепт на занимање стандарди кои содржеа листа на клучни 

работни места, знаења и вештини, како и опис на работното место и листа на услови за 

работа на наставниците во високото образование. Работната група ја презентираше 

работната верзија на концептот за стандард на занимање на првата онлајн работилница 

организирана од Министерството за образование, култура, спорт и наука, Стандард за 

занимање и стандард за квалификација за наставници во високото образование и 

програми за подобрување на компетенциите. Работната група доби повратна 

информација од учесниците, наставници во високото образование, за концептот на 

професионалниот стандард и размени искуства при неговото креирање со членовите на 

работните групи на проектните партнери кои го креираа стандардот за квалификации. 

По добиените повратни информации и коментари на одржаната работилница, 

работната група ги усоврши клучните задачи, компетенции и множества на компетенции 

https://mon.gov.mk/page/?id=2048
https://mon.gov.mk/page/?id=2055
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во согласност со добиените информации и потоа ја креираше Анкетата за стандардот на 

занимање според упатствата на Методологијата. Следната фаза на креирање 

професионални стандарди беше спроведувањето на водена анкета користејќи ја 

креираната анкета. Во онлајн анкетата учествуваа вработени и работодавачи на 

универзитети, факултети и политехника кои се јавија на повикот. Некои од прашањата 

што се појавија за време на водената анкета беа поврзани со клучните задачи и 

компетенции што треба да ги содржи професионалниот стандард, како и со употребата 

на стандардот кај луѓето кои штотуку ја започнале својата кариера како наставници во 

високото образование и други наставници. во високото образование. Работната група ги 

искористи обработените собрани податоци за да го усоврши концептот на предлогот за 

професионални стандарди и да ја создаде конечната верзија. По финализирањето на 

предлогот за стандарди за занимање, предлогот беше внесен преку предлог-апликацијата 

на Регистарот на HKO и помина низ процес на формална евалуација од МРОСП и 

стручна евалуација од страна на Комитетот за евалуација на професионалните стандарди. 

По добиеното позитивно мислење од Комисијата, стандардот е внесен во регистарот на 

HKO. 

Бидејќи идејата е стандардот за квалификации да биде општо прифатен стандард 

на национално ниво, а ќе послужи и за креирање и евалуација на програмата, формирана 

е работна група за создавање на делумен стандард за квалификации Наставник во високо 

образование / Жена наставник во високото образование, кој вклучува претставници од 

различни високообразовни институции, кои се исто така потенцијални изведувачи на 

програмата. Предлогот на парцијалниот стандард за квалификација е направен во 

согласност со Упатството за изработка на стандарди за квалификација во високото 

образование, а основа за изработка беше споменатиот Прирачник од проектот Едука-Т, 

стандардот за занимање Наставник во високото образование, насоки на HKO и 

професионално знаење и искуство на членовите на работната група. Работната група 

редовно одржуваше онлајн состаноци на кои беа изготвени следните делови од барањето 

за упис на стандардите за квалификација во Регистарот на HKO - Опис на стандардите 

за квалификација и Предлог на збир на исходи од учењето. Првиот дел се состои од 

општи информации, како што се името на квалификацискиот стандард, минималниот 

волумен направен во ЕКТС поени, условите за пристап до квалификацијата и стекнување 

на квалификацијата, додека вториот дел од барањата содржи збирови на исходи од 

учењето, поврзани исходи од учењето, материјални и кадровски услови неопходни за 

стекнување/евалуација на збир на исходи од учењето, пример и постапка за оценување и 

http://www.kvalifikacije.hr/sites/default/files/documents-publications/2021-12/Smjernice%20za%20razvoj%20standarda%20kvalifikacija%20u%20visokom%20obrazovanju_0.pdf
http://www.kvalifikacije.hr/sites/default/files/documents-publications/2021-12/Smjernice%20za%20razvoj%20standarda%20kvalifikacija%20u%20visokom%20obrazovanju_0.pdf
https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/328
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слично. Важно е да се напомене дека работата на креирање стандарди за занимање и 

стандарди за квалификација беше погодена и од промената на законодавната рамка за 

HKO на почетокот на 2021 година, во која беа сменети методологиите за креирање 

стандарди и процедури за евалуација. 

По изготвувањето на предлогот за парцијалниот стандард за квалификација, 

предлогот беше испратен на мислење до високообразовните институции кои 

спроведуваат или се потенцијални спроведувачи на слични програми. Во рамките на 

формуларот, високообразовните установи покрај мислењето за предлогот на стандардот 

за квалификации, изразуваат интерес и дали ќе го преземат квалификацискиот стандард, 

односно ќе ја усогласат програмата со која наведената квалификација би се добиени со 

стандардот за квалификација. По поднесувањето на предлогот за квалификациски 

стандард за евалуација, AZVO проверува дали предлогот за стандард за квалификација е 

во согласност со условите пропишани со Правилникот за регистарот на HKO, 

законодавната рамка поврзана со високото образование и дали ги содржи сите 

пропишани податоци и документација, додека Комисијата го проверува квалитетот на 

професионалниот дел од стандардот. 

    Врз основа на изработениот предлог на стандардот за квалификации, 

изработена е програма за подобрување на наставните компетенции на наставниците во 

високото образование. Создаден е од работната група на високообразовната установа во 

согласност со нејзините интерни процедури, соодветната законска рамка поврзана со 

високото образование и врз основа на подготвениот предлог на делумниот стандард за 

квалификација Наставник во високо образование / Наставник во високо образование . Во 

исто време, предизвик беше како да се постигне модуларност во спроведувањето на 

програмата и како да се имплементира признавањето на претходното учење за 

учесниците кои веќе извесно време работат како наставници во високото образование, а 

кои сакаат дополнително да се подобрат со посетување програмата. Изработената 

програма беше испратена на преглед од надворешни рецензенти, а потоа на мислење од 

Комисијата за квалитет на високото образование. 

    

 

 4.2. Опис на процесот на развој на програмата во Црна Гора 
 

 Имајќи го предвид фактот дека постоечката законска рамка во Црна Гора во областа на 

високото образование не предвидува посебни програми за обука, односно обука за 
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соработници и наставници кои учествуваат во наставниот процес, работната група 

заклучи дека постои потреба од развивање таква програма која ќе им овозможи 

дополнително образование. Затоа, целта на развивањето на оваа професионална 

квалификација е да се подобри педагошката способност на академскиот кадар и со тоа 

да се придонесе за професионализација на тој кадар во најголема можна мера. Слична 

иницијатива досега немаше во Црна Гора, па затоа се смета за пионерски потфат. Во 

согласност со црногорската легислатива, иницијатива за усовршување на професионална 

квалификација може да поднесе високообразовна институција или друг правен орган, но 

исклучиво преку високообразовната институција, до надлежниот орган - Советот за 

квалификации. 

Имајќи предвид дека една од проектните активности вклучуваше спроведување 

на независно истражување за компетенциите на наставниците во сите високообразовни 

институции во Црна Гора, работната група создаде два посебни форми на прашалници 

во првата половина на 2021 година - за наставници и за студенти. Покрај горенаведените 

прашалници, националната работна група спроведе и водени интервјуа со раководството 

на високообразовните институции со цел да се добие севкупна слика за статусот на 

компетенциите на наставниците од сите релевантни актери во оваа област. Клучна цел 

на спроведеното истражување е евалуација на моменталната состојба во однос на 

компетенциите на наставникот и оценка на потребата од воведување програми за 

доживотно учење наменети за академскиот кадар од областа на високото образование. 

Предметното истражување започна на 24 мај 2021 година со испраќање на прашалници 

по електронски пат до високообразовните институции во Црна Гора и траеше две недели. 

Анкетите ги завршија 535 ученици и 208 наставници. На анкетираните учесници им беше 

дадена можност да дадат одговори на прашања од затворен тип, потоа да користат 

Ликертова скала за да го изразат своето ниво на согласност со одредени понудени 

позиции, како и да го кажат своето мислење за компетенциите на наставникот и 

квалитетот на високото образование. и за предностите и недостатоците од 

спроведувањето на онлајн часовите во отворени прашања.времетраење на пандемијата 

на вирусот COVID-19. 

Прашалниците на кои одговараа учениците и наставниците вклучуваа слични 

прашања со цел да се добие реална слика за тоа колку слични или различни се 

перципираат одредени ставови, кои се однесуваат на компетенциите на наставникот и 

нивната важност. Кога станува збор за истражувачкиот примерок, беа спроведени анкети 

меѓу студентите и наставниците во сите седум високообразовни институции во Црна 
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Гора: Универзитетот на Црна Гора, Универзитетот во Доња Горица, Универзитетот на 

Медитеранот, Универзитетот во Јадранскиот Бар, Факултетот за црногорски јазик и 

литература. , Факултет за државни и европски студии и Факултет за бизнис менаџмент 

Адвокат. Покрај податоците добиени преку анкети, беа направени и интервјуа со 

претставници на раководството на високообразовните институции, кои имаа за цел да 

дадат друг агол на набљудување во однос на исти или слични прашања од прашалникот. 

Беа спроведени и водени интервјуа меѓу раководството на сите седум високообразовни 

институции во Црна Гора. 

По истражувањето, работната група започна со изработка на анализата, а 

анализата се состои од четири дела. Првиот дел е посветен на рамката на истражувањето, 

во која детално е објаснета целта на истражувањето, законодавната рамка која го 

регулира полето на квалификациите, структурата на прашалниците кои беа креирани за 

потребите на истражувањето, примерокот од истражувањето. , како и спроведените 

интервјуа. Вториот дел од анализата опфаќа евалуација на компетенциите на 

наставниците врз основа на податоци добиени преку прашалници за ученици и 

наставници, преку претходно споменатите шест области покрај седмата, која се однесува 

на квалитетот на наставата во услови на пандемија. Третиот дел од анализата, пак, ги 

оценува компетенциите на наставникот од аспект на управувањето со високообразовните 

институции врз основа на податоците добиени преку водени интервјуа. Четвртиот дел од 

анализата опфаќа заклучни размислувања и предлози за мерки за подобрување на 

состојбата во областа на компетенциите на наставниците во Црна Гора во високото 

образование. 

Иницијативата за изработка на квалификацијата, програмата за доживотно учење, 

заедно со анализата, ќе биде испратена до Советот за квалификации од Универзитетот 

во Црна Гора. Имплементацијата на програмата за доживотно учење на Универзитетот 

во Црна Гора претставува завршна фаза и исполнување на целта на проектот. 

Усовршувањето на професионалните квалификации за наставниците во високото 

образование е во согласност со важечките законски и подзаконски акти од областа на 

високото образование. Имено, во членот 97 од Законот за високото образование е 

предвидено дека институциите можат да спроведуваат посебни програми за обука од 

областа на високото образование за потребите на доживотното учење, заради стекнување 

професионална квалификација или дел од професионална квалификација или други 

квалификации во во согласност со горенаведениот Закон и посебните прописи на 

институцијата. Терминот „развивање квалификација“ значи подготовка на нова 

https://akokvo.me/wp-content/uploads/2019/04/Zakon-o-visokom-obrazovanju.pdf
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квалификација, односно измена или додавање на постоечка квалификација со цел 

нејзино подобрување. Согласно Уредбата за изработка на квалификации од шесто до 

осмо ниво на квалификации, основа за изработка на стручни квалификации е дел од 

студиската програма, односно програмата од еден или повеќе модули. За потребите на 

проектот BAQUAL, Агенцијата планира да ја развие горенаведената квалификација 

преку соработка со високообразовна институција. 

 

 

4.3. Опис на процесот на развој на програмата во Република Северна 

Македонија 
 

Во рамките на проектот Erasmus+ BAQUAL, развиен е стандард за квалификации 

за наставници во високото образование во Република Северна Македонија. Координатор 

на процесот на изработка на квалификациски стандард беше Борчо Алексов, претставник 

од Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија и 

надворешни соработници на Министерството - проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска, 

претставник од Универзитетот Гоце Делчев од Штип и проф. д-р Деан Илиев, 

претставник од Универзитетот Св.Климент Охрид - Битола. 

Стандардот за квалификации е создаден врз основа на следново: документи на 

Европската Унија, законодавната рамка на Република Северна Македонија, статутите на 

државните и приватните високообразовни институции, во соработка со колегите од 

Хрватска и врз основа на искуството на Хрватска и други земји од Европската Унија. 

Дефинирани се и основите на квалификациските стандарди кои се засноваат на 

идентификуваните потреби на членовите на работната група, одразот на наставниците 

во високото образование, одразот на менаџерите на одредени високообразовни 

институции во Северна Македонија, податоците на Државниот статистички Завод и 

податоците на заводот за вработување. 

Со цел да се изготви стандардот за квалификација, беше направен и прашалник за 

наставници и соработници вработени на универзитетите, во кој беа собрани информации 

поврзани со наставничката професија во високото образование. Собраните податоци беа 

обработени со современи методи за оптимизација AHP и DEA, и со користење на 

софтверски решенија, со чија помош беа идентификувани и меѓусебно поврзани 

потребите на наставниците во високото образование. Целта на спроведеното 

истражување беше да се работи на создавање и развој на систем за практична примена 
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на креираниот стандард за квалификација на наставници во високото образование врз 

основа на собраните информации. По креирањето, започна процедурата за усвојување на 

квалификациските стандарди. 

Стандардот за квалификација за наставници во високото образование во 

Република Северна Македонија беше доставен на евалуација до Националниот комитет 

за македонската рамка на квалификации во декември 2021 година, а на 11 јануари 2022 

година беше едногласно усвоен. Стандардот е внесен во Регистарот на квалификации на 

28 јануари 2022 година. Ова го направи првиот квалификациски стандард што се 

поднесува по електронски пат на новата дигитална платформа. Тоа е и првиот 

квалификациски стандард на осмото ниво од македонската квалификациска рамка. Со 

изработката на програмата започна процесот на воведување квалификациски стандарди, 

а стартот на програмата беше во февруари 2022 година. 

Програмата за професионализација на професијата  наставник во високото 

образование (дидактичка перспектива) ја реализираше стручен тим од универзитетски 

професори од Република Македонија кои го изработија и првиот стандард за 

квалификации на наставници во високото образование. На неа активно се работеше девет 

месеци, а програмата беше создадена како резултат на препознаените потреби и барања 

на наставниците, слични програми во европските земји, како и националниот контекст и 

можности. По креирањето, таа програма беше испратена до независни евалуатори, 

надворешни евалуатори кои ги доставија своите мислења и коментари во предвидениот 

рок.  
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5. Надворешна евалуација на програмата за подобрување на 

наставните компетенции на наставниците во високото 

образование 
 

5.1. Процес на преглед на програмата во Република Хрватска 
 

Создадената програма беше прегледана од тројца експерти кои се запознаени со 

принципите и алатките на HKO и ESG. Прегледот го извршија експерти земајќи го 

предвид предлогот за стандардите за квалификација Наставник во високото образование 

/ Наставник во високото образование и ЕСГ. Рецензентите и дадоа на програмата 

позитивна оцена со неколку препораки за нејзино подобрување. Високообразовната 

институција која ја креираше програмата ги доби добиените критики, ги разгледа 

нивните предлози и започна со доработка на програмата врз основа на добиените 

критики. Инволвираните високообразовни институции и рецензенти во своите повратни 

информации истакнаа дека развојот на предлози за стандарди и програми за 

квалификации е од суштинско значење за подобрување на обезбедувањето квалитет во 

високото образование во Хрватска.  

 

 

5.2. Процес на преглед на програмата во Црна Гора 
 

Високообразовната институција како иницијатор на програмата поднесува 

барање за нејзина акредитација до АКОКВО. Со барањето за акредитација се поднесува 

и елаборат на посебна програма за обука. За потребите на спроведување на постапката 

за акредитација, односно евалуација на програмата, АКОКВО формира посебна комисија 

како стручно тело задолжено за евалуација на поднесената апликација. Комитетот се 

состои од најмалку три члена кои се избираат од листата на експерти, која ја утврдува 

АКОКВО врз основа на јавен повик. Комитетот има задача во рок од 15 дена да подготви 

и достави до АКОКВО Извештај за акредитација на посебна програма за обука, кој треба 

да содржи препораки за нејзино подобрување. Врз основа на предлог на стручната 

комисија, АКОКВО донесува одлука за програмска акредитација или одлука со која се 

одбива барањето за акредитација. Врз основа на позитивна одлука за акредитација на 

посебна програма за обука, Агенцијата издава сертификат за акредитација на 

институцијата за најмногу пет години. 
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5.3. Процес на преглед на програмата во Република Северна Македонија 
 

Програмата е основа за развој на систем за доживотно учење за наставниците во 

високото образование во Република Северна Македонија. Програмата развива концепт 

кој треба да се применува во различни сфери на активност на наставниците во високото 

образование, а во модулот понуден за оваа програма се развива контекстот на 

дидактичката перспектива. Посебно е значајно што програмата е поврзана со ЕКТС, што 

нуди можност за препознавање и размена во европски контекст. Се смета дека е добро 

што оваа програма треба да биде задолжителна за сите наставници кои би се вклучиле во 

дообука за развој на компетенциите на идните наставници во високото образование 

согласно усвоениот стандард за квалификација. 

Оваа програма е прва од ваков вид на универзитетите во Македонија, која 

обезбедува грижа за квалитетот на наставата, како и дидактичко-методска поддршка на 

наставниците од високото образование, кои можат да го спроведуваат своето 

континуирано образование во насока на развивање на нивните наставни компетенции во 

нивната матична институција и со поддршка од нивните колеги. Прегледот на овој модул 

од програмата го направија тројца универзитетски професори избрани од 

Министерството за образование и култура, кои утврдија дека програмата е комплетна и 

наменска во однос на развојот на наставните компетенции на наставниците од високото 

образование во современата национална и универзитетска простор, контекст, дека 

програмата е модерна во однос на употребата на нови иновативни технологии и 

пристапи, флексибилна и демократска во однос на временската рамка и начинот на 

имплементација, како и одржлива во однос на градење стратегија за грижа за квалитет 

на високообразовната настава и обезбедување континуирана професионална 

дидактичко-методска, технолошка и комуникациска поддршка на наставниците и 

колегите во наставниот процес. Рецензентите препорачуваат и поттикнуваат примена на 

оваа програма на Универзитетите, кои со своите развиени механизми за одобрување 

програми за доживотно образование и центри за квалитет ќе го оживеат ова, но 

препорачуваат и други програми за постигнување барања за квалитет според усвоениот 

стандард за професијата наставник. во високото образование. 

Преку Министерството за образование и наука, стручниот тим ќе ја предложи 

оваа програма на верификација од универзитетските сенати, а ќе се преземат соодветни 

мерки за нејзино унапредување и примена, заедно со стандардот на квалификација за 

наставничката професија во високото образование.  
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6. Заклучок 
 

6.1. Придонес на резултатите од проектот BAQUAL во системот на високото 

образование во Република Хрватска 
 

Креирање стандарди за занимање, повратни информации од работилниците 

одржани во рамките на проектот, креирање предлози за стандарди за квалификација, 

повратни информации од сите вклучени учесници, како и собрани мислења од 

високообразовните институции за предлогот за стандардот за квалификација Наставник 

во високо образование / наставник во високото образование, а посочените извештаи за 

прегледи на развиената програма се дека предлогот за стандарди за квалификација 

направен според процедурите на HKO претставува добра основа за креирање програма 

за стекнување и натамошно унапредување на наставните компетенции на наставниците 

во високото образование. При изработката на професионалните стандарди, предлозите 

за квалификациски стандарди, програми и прегледи на програми, беа вклучени бројни 

учесници од различни високообразовни институции. На овој начин се обезбеди дека 

споменатите документи, а во крајна линија и програмата, ги задоволуваат потребите на 

пазарот на трудот, придонесуваат за обезбедување квалитет во високото образование и 

нудат можност за дообука на наставниците во високото образование. Со креирање 

програма заснована на предлог на стандарди за квалификации и програмски прегледи, 

членовите на проектниот тим, работните групи и другите учесници во процесот на 

креирање стандарди, програми и прегледи стекнаа дополнителни знаења, вештини и 

компетенции кои ќе бидат корисни за идниот квалитет. процедури за уверување во 

високото образование со користење на алатки HKO. 

Проектот BAQUAL отвори и дискусија и размени искуства и мислења со земјите-

партнери во проектот за процесот на развој на стандардите за квалификација и 

програмата. Исто така, во различни фази од имплементацијата на проектот, во 

дискусијата и размената на мислења учествуваа и други експерти вклучени во 

активностите на проектот, што придонесе за креирање на подобар предлог за 

квалификациски стандарди и програми. Покрај горенаведеното, соработката на земјите-

партнери и другите засегнати страни придонесе и за промоција на проектот BAQUAL и 

запознавање на клучните чинители во високообразовниот систем со резултатите од 

проектот.  
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6.2. Придонес на резултатите од проектот BAQUAL во системот на високото 

образование во Црна Гора 
 

Најпредизвикувачки беше почетокот на имплементацијата на проектните 

активности, бидејќи проектниот тим имаше задача да развие квалификација која досега 

не постоеше во црногорскиот систем, а која беше и најпотребна. По неколку состаноци 

на проектниот тим, беше заклучено дека е неопходно да се изработи модул - програма за 

подобрување на наставните компетенции на наставниците во високото образование. 

Работната група имаше низа состаноци во следните фази од проектот, при што ја 

креираше содржината на клучниот документ - Иницијатива за развој на професионални 

квалификации во областа на високото образование. Резултатите од учењето и условите 

за стекнување професионална квалификација се дефинирани како најзначајни елементи 

на споменатата иницијатива. Во исто време, проектниот тим на АКОКВО се посвети на 

испитување на законските можности за реализација на проектната задача во пракса, 

односно беше консултиран во врска со изборот на високообразовна институција која 

може да биде домаќин на Професионалниот развој и стручниот Програма за обука за 

педагошка работа на академски кадар. По низа дискусии, беше добиена начелна 

согласност за воведување на планираната програма во наставната програма на 

Универзитетот во Црна Гора, државниот и воедно најголемиот универзитет во Црна 

Гора. 

Следната фаза на проектот беше фокусирана на спроведување на истражување и 

креирање на Анализа за компетенциите на наставниците на високообразовните 

институции во Црна Гора. Затоа, проектниот тим на АКОКВО смета дека ова 

истражување ќе претставува основа за носителите на одлуки во областа на високото 

образование и дека ќе го отвори патот кон поквалитетна настава во високото 

образование. Од друга страна, гореспоменатото истражување може да претставува и 

основа за спроведување на многу поширока, компаративна анализа меѓу земјите-членки 

на ЕХЕА. Исто така, важно е да се напомене дека спроведувањето на студиските посети, 

предвидени со проектот, придонесе во голема мера за подобрување на знаењата во делот 

на дефинирање на наставната програма за програмата за доживотно учење. 

Покрај горенаведеното, студиските посети беа одлична можност за презентирање на 

проектот BAQUAL и можноста за негова имплементација во високообразовните системи 

на другите земји, земајќи ги предвид бројните придобивки кои имаат/ќе влијаат директно 

на подобрување на квалитетот на високото образование. Усвојувањето и вклучувањето 
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на ваква иновативна програма во високообразовниот систем ќе овозможи 

професионализација на академскиот кадар и модернизација на нивното знаење во 

согласност со најновите трендови. Дополнително, на идните генерации ученици 

позитивно ќе влијае наставник со развиени педагошки компетенции. Од особено значење 

ќе биде желбата на клучните носители на одлуки во Црна Гора ваквата програма да биде 

задолжителна за соработниците и наставниците при нивниот избор на академска 

позиција. Досегашното искуство со проектните партнери покажа дека секоја земја има 

слични тенденции во областа на високото образование. Благодарение на одличната 

соработка меѓу партнерите, дојде до размена на најдобри практики и поставување на 

основите за иден развој на слични програми во нивните земји. 

 

 

6.3. Придонес на резултатите од проектот BAQUAL во системот на високото 

образование во Република Северна Македонија 
 

Спроведувањето на активностите во рамките на проектот BAQUAL за прв пат го 

отвори прашањето како да се подобри наставниот процес во високото образование, со 

увид во потребата и изборот на можности за континуирана едукација на наставниците на 

сите нивоа. Стандардизацијата на квалификациите на наставниците во високото 

образование ќе отвори и процеси на дискусија за додавање елементи на изборот на 

универзитетските наставници во контекст на реализацијата на наставно-образовните 

активности, развојот на нови објективни алатки за контрола и управување со квалитетот 

на образованието. Образовниот процес на универзитетите и секако, подобрувањето на 

статусот на наставниците во високото образование, но и позицијата на универзитетите 

на национални и меѓународни размери. 

 Соработката со земјите-членки во проектот BAQUAL овозможи да се видат заеднички 

можности за дејствување во сферата на подобрување и зајакнување на квалификациите 

на наставниците во високото образование, покренување заеднички иницијативи и форми 

на соработка, преземање позитивни и негативни искуства. во областите опфатени со 

проектните активности и да се планираат идни успешни соработки.                
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