Врз основа на член 52 ст. 1 ал. 24 од Законот за високото образование (Сл. в. на РМ бр.
35/2008) Научниот совет на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје на
4-та седница, одржана на 28.02.2013 година, го донесе следниов

ПРАВИЛНИК
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ, ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КРЕДИТИ (ЕКТС) И ПРЕМИНОТ ОД ЕДНА НА ДРУГА
СТУДИСКА ПРОГРАМА, ОДНОСНО ОД ЕДНА НА ДРУГА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА

ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се утврдуваат единствените правила за определување и пресметување
на кредити, според Болоњскиот ЕКТС систем, како и начинот на преминување од една на
друга студиска програма на Институтот за општествени и хуманистички науки - Скопје (во
натамошниот текст: Институтот), прифаќањето на студенти од други високообразовни
институции, како и за премин на други високообразовни институции.

ПОИМ И ЦЕЛИ НА ЕКТС
Член 2
ЕКТС е систем ориентиран кон студентот, за собирање и трансфер на кредити врз основа
на транспарентноста на резултатите и процесите на учењето. Негова цел е олеснување на
планирањето, преносот, евалуацијата, признавањето и потврдување на квалификациите и
единиците на учење, како и на студентската мобилност.
ЕКТС кредитите се засноваат на оптовареноста на студентите, која е потребна за да се
постигнат очекуваните резултати од учењето. Резултатите од учењето опишуваат што се
очекува од студентот/ката да знае, да разбере и да прави по успешното завршување на
студирањето. Тие се однесуваат на дескрипторите по нивоа во националната и
европската рамка за квалификации.
Оптовареноста посочува на времето кое им е потребно на студентите за совладување на
активностите околу учењето (како што се: предавања, вежби, семинари, научно
истражувачки проекти, практична работа, самостојно учење и испити), потебни за
постигнување на очекуваните резултати од учењето.

Во просек, за учење на една студиска година, студентот/ката е оптоварен помеѓу 1500 и
1800 часови. На Институтот за општествени и хуманистички науки - Скопје, за стекнување
на еден ЕКТС кредит, оптовареноста на студентот/ката изнесува 25 работни часа.
Едногодишните магистерски студии на Институтот изнесуваат 60 кредити, а двегодишните
магистерски студии изнесуваат 120 кредити.
Со ЕКТС се овозможува:
- зголемена мобилност на студентот/ката на институционално, национално и
меѓународно ниво;
- прецизен увид во обемот на работата на студентот/ката во процесот на
студирањето;
- перманентно следење на напредокот на студентот/ката според резултатите од
учењето;
- непристрасност во оценувањето и признавањето на резултатите од студирањето;
- остварување компатибилност на студиските програми на институционално,
национално и меѓународно ниво (студирање по програми како во земјите на
ЕУ);
- воспоставување меѓународна мобилност на студентот/ката и остварување
компатибилност на студиските програми на интернационално ниво, според
принципите на ЕКТС;
- непречено пренесување на постигањата на студентот/ката од една во друга институција;
- зголемена индивидуализација на текот на студирањето;
- создавање основи за остварување на концептот на доживотно учење.

ПРИМЕНА НА ЕКТС
Член 3
Европскиот кредит транфер систем (ЕКТС) е применуван во сите студиски програми на
Институтот.
На Институтот се реализираат студиски програми од вториот циклус на високо-образовни
квалификации (магистерски студии).
Студиските програми претставуваат одобрен број на предмети или модули кои се
признаваат за доделување на определено звање. Тие може да се дефинираат како сет на

образовни компетенции кои треба да се постигнат за доделување на определен број
кредити.
Компетенциите одразуваат што студентот/ката треба да знае, разбира или ќе може да
направи по завршувањето на еден процес на учење, без оглед на неговото траење и
истите можат да се однесуваат на студиски период, поединечна курсна единица или
модул.
Комппетенциите или образовните излези мора да се проследени со соодветни
критериуми за оценување кои се користат за оценка дали очекуваните образовни излези
се постигнати

ПОИМ ЗА КРЕДИТОТ ВО ЕКТС
Член 4
Кредитот претставува релативна нумеричка вредност алоцирана по предметни програми,
со која се опишува квантитетот на работата на студентот/ката во однос на вкупниот
квантум на работа потребен да се заврши една академска година на одредена студиска
програма.
Член 5
Кредитите се распределуваат за целата квалификација или студиска програма, како и на
нејзините образовни компоненти (како што се: модули, предметни единици, работа на
дисертација, работни активности, научно истражувачка работа). Бројот на кредити што се
распределува на секоја компонента се заснова на нејзината тежина во однос на
оптовареноста на студентот/ката за постигнување на бараните компетенции и
квалификации, што се потврдува низ системот на следење и вреднување на
постигнувањата на студентите.
На изборните предмети им се определуваат кредити според истите критериуми како и на
задолжителните.
Член 7
Кредитите им се доделуваат поединечно на студентите по завршување на активностите
предвидени со студиската програма или со посебна образовна компонента и по
успешното утврдување на постигнатите резултати од учењето. Кредитите се собираат со
цел да се стекне квалификацијата која е предвидена со студиската програма.

НАЧИН НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КРЕДИТИ
Член 8
Бројот на кредитите за предметните програми се утврдува врз основа на реализирани
мастер-часови (интензивни часови во кои се инкорпорирани предавања и вежби),
извршени консултации, реализирана практична работа, изработка на семинарски труд,
истражувачка работа, самостојна/домашна работа, домашно учење, изработени или
реализирани проекти, завршни испити, магистерски труд и сл.
Примери на оптовареноста на студентот/ката по предмети табеларно се претставени на
следниот начин:
Пресметување на 8 кредити
18 контакт часови
12 часови вежби
Самостојна задача
(писмена изработка)
Домашно учење

Оптовареност на
студентот/ката во часови
18 контакт часови + 10 часа 28 часа
подготовка за наставните часови
12 часа вежби+ 10 часа подготовка 22 часа
за вежбите
околу 15 страни
45 часа
Совладување
на
предметна литература

посочената 105 часа
Вкупно 200 часа

Пресметување на 6 кредити
12 контакт часови
8 часови вежби
Самостојна задача
(писмена изработка)
Домашно учење

Оптовареност на
студентот/ката во часови
12 контакт часови + 8 часа 20 часа
подготовка за наставните часови
8 часа вежби+ 7 часа подготовка за 15 часа
вежбите
околу 15 страни
35 часа
Совладување
на
предметна литература

Пресметување на 4 кредити
9 контакт часови

посочената 80 часа
Вкупно 150 часа

Оптовареност на
студентот/ката во часови
9 контакт часови + 5 часа 14 часа
подготовка за наставните часови

6 часови вежби
Самостојна задача
(писмена изработка)
Домашно учење

6 часа вежби+ 5 часа подготовка за 11 часа
вежбите
до 15 страни
30 часа
Совладување
на
предметна литература

посочената 45 часа
Вкупно 100 часа

Претпоставената оптовареност на студентот/ката за изработка на магистерскиот труд
изнесува 500 работни часа, со што студентот/ката се стекнува со 20 кредити.

Член 9
На студентите им се доделуваат ЕКТС кредити откако соодветното испитување ќе покаже
дека тие ги постигнале потребните резултати од учењето за компонентата на програмата
или квалификацијата.
Условите за полагање и успешно завршување на предметната програма ги определува
Институтот. Начинот на полагање на испитите го определува предметниот наставник.
Студентот/ката може да биде награде/а со повеќе од 60 ЕКТС кредити во текот на
академската година доколку успешно проследил/а повеќе или помалку образовни
компоненти од оние кои се предвидени со студиската програма.

СТРУКТУРА НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ И ЕКТС

Член 10
Студиската програма од втор циклус на студии (последипломски) ја сочинуваат
задолжителните модули (теориски и методолошки) и изборниот модул (изборни
предмети) и изработка и одбрана на магистерски труд. Според потребите на студиската
програма можат да се предвидат и други начини за стекнување на знаења од страна на
студентите за кои се доделува соодветен број на кредитити.

Член 11
Студентот/ката добива диплома за остварен потребен број кредити за соодветниот циклус
на студии и за соодветната студиска програма.
Покрај дипломата, на студентот/ката му/и се издаваат и уверение за завршен циклус на
студи, со оценки од наставните предмети и освоениот број кредити.
Како дополнување на дипломата се издава додаток на диплома, изработено според
принципите на ЕКТС.
Студентот/ката може да го напушти студирањето во рамките на определена студиска
програма без истата да ја комплетира, и за тоа може да добие уверение за положени
испити и реализирани активности. Во уверението се бележат предметните програми,
реализираните активности, оценките и бројот на кредити што ги остварил студентот/ката
во текот на студирањето.
Уверението нема важност на диплома.

ДОДЕЛУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ СТУДЕНТСКИ АКТИВНОСТИ НАДВОР ОД
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Член 12
Кредити може да се доделуваат и за различни видови студентски активности: учество на
летни школи, изработка или реализација на проект, научно-истражувачка работа, настап
на стручен собир, учество на семинари, учество на специјализирани предавања вон
студиската програма, и сл.
Активностите за кои ќе се доделуваат кредити и бројот на стекнати кредити од овие
активности ги утврдува Комисијата за определување и пресметување на кредити (ЕКТС) на
Институтот. Овие кредити се внесуваат во додатокот на дипломата во делот на
дополнителни информации за реализирани активности.

ПРИМЕНА НА СИСТЕМОТ ЗА КОНТИНУИРАНО СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА УСПЕХОТ НА
СТУДЕНТИТЕ

Член 13
Студентот/ката во текот на студирањето, потребниот број кредити за соодветната
програма го остварува преку континуирано оценување на сите активности предвидени со
предметната програма.
При формирањето на завршната оценка, 60% од оценката произлегува од завршниот
испит, а 30% од изработката на семинарскиот труд и 10% за присуството и активноста и
учеството во наставата. Максималниот број на поени изнесува најмногу 100.
Завршното оценување се смета за позитивно, доколку студентот/ката освои минимум 59%
од вкупниот број поени предвидени за испитот, односно за завршното оценување.

ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРЕДИТИ ОД ДРУГИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ
ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ
Член 14
Пренесувањето на кредитите од една на друга студиска програма се реализира преку
признавање на кредити од една на друга предметна програма. На Институтот признавање
на кредити од една на друга предметна програма се врши ако постои совпаѓање на
предметните програми и ако студентот/ката се стекнал/а со потребните образовни
компетенции, што се потврдува со позитивна завршна оценка.
Во постапката за признавање на положени испити (освоени ЕКТС кредити) при премин
од една во друга студиска програма, за еден предмет од едната студиска програма, може
да се пренесе и друг број на кредити на студиската програма, во случај ако предметите од
двете студиски програми имаат иста или слична содржина или се со висок степен на
компатибилност, но носат различен број на кредити. Во тој случај на студиската програма
на која се продолжуваат студиите, целосно се признава испитот и се прифаќа бројот на
кредити предвидени според студиска програма на која се префрла.
Предмет од слична, односно компатабилна студиска програма, но кој содржински не е
компатибилен со предметите од листата на изборни предмети може да биде делумно или
целосно признаен како изборен предмет, доколку Комисијата за определување и
пресметување кредити (ЕКТС) по детално разгледаната документација констатира дека
предметот е со висока компатибилност со студискиот програм. Во тој случај бројот на
кредити стекнати во друга акредитирана високообразовна или научна установа целосно
се признава.

Ако предметите од двете студиски програми се делумно компатибилни, Комисијата за
определување и пресметување кредити (ЕКТС), во соработка со предметен наставник на
соодветниот предмет, ги утврдува потребните дополнителни активности на
студентот/ката (семинарски трудови, делумно полагање на одделни теми итн.) за целосно
признавање на испитот и стекнување на предвидениот број кредити за предметот од
студиската програма на која се префрла студентот/ката.
Одлука за признавањето на испитите и пренесување на кредитите донесува Комисијата за
определување и пресметување кредити (ЕКТС) на Институтот.
Ако предметите од двете студиски програми не се компатибилни со студиските програми
на Институтот, тогаш испитот не се признава и нема префрлување на кредити. Одлука за
непризнавање на испит донесува Комисијата за определување и пресметување кредити
(ЕКТС).
Член 15
За започнување на процедурата за определување и пресметување на кредити во
процесот на пренесување кредити од друга студиска програма, односно друга
високообразовна институција, студентот/ката е должен/на да поднесе Барање за
определување и пресметување на кредити, поткрепено со соодветна документација до
Комисијата за определување и пресметување на кредити.
Потребната документација што студентот/ката треба да ја приложи ја утврдува Комисијата
за определување и пресметување на кредити.

ПРЕМИНУВАЊЕ НА СТУДЕНТОТ/КАТА ОД ЕДНА НА ДРУГА СТУДИСКА ПРОГРАМА,
ОДНОСНО, ВИСОКООБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА
Член 16
Студентот/ката може да премине од една на друга студиска програма во рамките на
Институтот. Критериумите за премин од една на друга студиска програма ги определува
Комисијата за определување и пресметување кредити (ЕКТС) на Институтот.

Член 17
Студентот/ката може да премине од една на друга институција која се занимава со
високообразовна дејност од земјава и странство, во зависност од компатабилноста на
студиите. Критериумите за премин на друга институција се утврдува со договор за
студирање за мобилност, потпишан од трите страни: матичната институција, институцијата
– домаќин и студентот/ката.
Компонентите на учењето кои се следат во странство се наведуваат во договорот за
студирање за мобилност. Ако студентот/ката добил/а кредити за некои компоненти на
учењето различни од оние кои се утврдени со договорот за студирање, Институтот
одлучува дали истите ќе ги признае или не. Во случај на промена на студиската програма
која е договорена со студентот/ката во договорот за студирање за мобилност може да
биде коригиран. Коригираната верзија повторно се потпишува од страна на трите страни
во еден договорен временски период, од формално овластените лица на институциите.
Договорот за студирање за мобилност содржи листа на предмети или модули кои
студентот планира да ги слуша во другата институтција, заедно со кодовите и ЕКТС
кредитите со кои се додаваат на компонентите.
Договорот по правило се прави за еден семестар или една академска година.
Договорот за студирање заедно со уверението за положени испити гарантира целосно
признавање на студиската програма која се слушала во институцијата домаќин.

ИНФОРМАЊЕ ВО ВРСКА СО СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ И НАЧИНОТ НА СТУДИРАЊЕ
Член 18
Информациите во врска со студиските програми, како и листата на предмети и професори
е достапна на интернет страната на Институтот. Интернет страната на Институтот
навремено ги ажурира новитетите и промените во врска со студиските програми.
Член 19
Институтот, заради информирање на студентите има изготвено Упатството за студирање
на студиите од втор циклус, кое претставува водич за студирање.

Упатството содржи информации во врска со начинот на студирање, спроведување на
наставата, начинот и динамиката на полагање на испитите, системот на оценување и
бодување, постапката за прифаќањето на магистерската тема, изборот на ментор и други
информации во врска со начинот на студирање на последипломските студии.
Упатството за студирање е достапно за студентите пред почетокот на академската година.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 20
Овој Правилник стапува на сила со денот на неговото усвојување од страна на Научниот
совет на Институтот, а ќе се применува од академската 2012/2013 година.
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