
Врз основа на член 110, а согласно член 141 од Законот за високото 
образование („ Службен весник на Република Македонија,“ бр.82/18 и 178/21), 
член 4 став 8 од Законот за наставниците и стручните соработниците во 
основните и средните училишта („ Службен весник на Република Македонија,“ 
бр.161/19),Правилникот за начинот на следењето на испитите за педагошко- 
психолошка и методска подготовка како и начинот на акредитација на 
високообразовните установи („Службен весник на Република 
Македонија,“бр.241/20 и 11/21) и Решение за акредитација бр. 14-9417/3 од 
27.07.2021год.,  Наставно - научниот совет на Факултетот за образовни науки 
на 162 седница одржана на 01.09.2021., го донесе следниов: 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
за условите, постапката на запишување  и правилата на студирање на 
Програмата за стручно и професионално усовршување за стекнување 

на педагошко- психолошка и методска подготовка на Факултет за 
образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев “ – Штип 

 
 
I.  ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој Правилник се утврдуваат условите, постапката на запишување и 
правилата на студирање на Програмата за стручно и професионално 
усовршување за стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка 
на Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев “ – Штип. 
 

Член 2 
На Факултетот за образовни науки, надвор од редовните студии како 
апликативна работа со користење на инфраструктура на Универзитетот, се 
организира програмата за стручно и професионално усовршување за 
стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка, во согласност со 
Законот за високо образование, Статутот на Универзитетот и другите општи 
акти на Универзитетот. 
 
 
II. ОПИС НА ПРАВИЛНИКОТ 

 
II.1.Услови за запишување на Програмата за стручно и професионално 
усовршување за стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка 
 

Член 3 
Право на упис на оваа Програма имаат сите кандидати кои завршиле дипломски 
студии со освоени (240 ЕКТС) на други факултети (ненаставна насока), а се 
вработиле како наставници или сакаат да се вработат како наставници во 
основно и средно образование. 

 
II.2.Постапка на запишување на Програмата за стручно и професионално 
усовршување за стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка 
 

Член 4 
Уписот на кандидатите ќе се реализира двапати годишно (во септември и во 
февруари) со распишувањето на јавен Конкурс од страна на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип. 
Конкурсот се објавува најмалку во еден дневен весник што излегува во Р. 
Македонија и на интернет страницата на Универзитетот. 
Запишаните кандидати се заведуваат во  Матична книга на запишани 
кандидати  на Програмата за стручно и професионално усовршување за 
стекнување на педагошко- психолошка и методска подготовка и на истите ќе 
им се издаде индекс согласно со бројот од Матичната книга. 
Со запишувањето на студиите кандидатот се стекнува со статус на слушател за 
стекнување на дополнителни квалификации, односно на педагошко-



психолошка и методска подготовка. 

Висината на надоместокот што го плаќа кандидатот ја определува министерот 
надлежен за работите на високото образование. 

 
II.3. Правила за студирање на програмата за стручно и професионално 
усовршување за стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка 
 
 

Член 5 
 
Програма за стручно и професионално усовршување за стекнување на педагошко- 
психолошка и методска подготовка (настава и практичната настава) се организира 
во траење од 1 (еден) семестар, според критериумите на ЕКТС. 
 
Програмата од ст.1 на овој член ќе се изведува на македонски јазик. 
 
Со завршувањето на Програмата од ст.1 и 2 на овој член, на кандидатот му се 
издава сертификат со стекнати 30 ЕКТС кредити. 
 

Член 6 
 
Програмата за стручно и професионално усовршување за стекнување на 
педагошко- психолошката и методската подготовка на Факултетот за образовни 
науки  при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, е составена од: 
 
–3 (три) задолжителни предмети: Педагогија, Психологија и Методика; 
– 2 (два) изборни предмети, кои се избираат од следните изборни предмети: 
Училишна докимологија, Училишна организација, Етика во образованието, Методика 
на воспитна работа, Педагошка комуникација, Инклузивно образование и  
Интеркултурно и мултикултурно образование; 
– 45 - дневна задолжителна практична настава која слушателот ја изведува во 
основните или средните училишта. 
 

Член 7 
 

Со положување на задолжителните предмети, секој од слушателите се стекнува со  
по 5 ЕКТС кредити, односно вкупно 15 ЕКТС кредити. 
Со положување на изборните предмети, секој од слушателите се стекнува со по 4 
ЕКТС кредити, односно вкупно 8 ЕКТС кредити. 
Со реализација на практичната настава секој од слушателите се стекнува со 7  
ЕКТС кредити. 
 
      Член 8 
Наставните обврски за секој предмет (задолжителен и изборен) предвиден со оваа 
Програма се состојат од: предавања, вежби, изработка на семинарски работи, есеи, 
проектни активности, изработка на домашни работи и сл., во обем утврден со 
предметната програма, согласно со акредитираната Програма за стекнување на 
педагошко-психолошка и методска подготовка 
 
Бројот на наставните часови за задолжителните предмети е по 75 часа и по 75 часа 
за останатите активности предвидени во програмите за задолжителните предмети 
за педагошко – психолошка и методска подготовка 
Бројот на наставните часови за изборните предмети е по 60 часа и по 60 часа за 
останатите активности предвидени во програмите за изборните  предмети за 
педагошко – психолошка и методска подготовка 
 
Предавањата и вежбите се изведуваат во текот на месеците октомври, ноември и 
декември, односно, март, април и мај, во зависност од тоа по кој Конкурс 
кандидатот е запишан, а до отпочнување на испитната сесија. 
 
За реализација на наставата кандидатот води дневник. 
 
      Член 9 



 
   
Пред полагањето на задолжителните и изборните предмети кандидатот изведува 
задолжителната практична настава од  45 дена, со вкупно 45 наставни часа.   
Задолжителната практична настава се изведува во месеците октомври и ноември, 
т.е во месеците март и април, во зависност од тоа по кој Конкурс кандидатот е 
запишан. Задолжителната практична настава се изведува под водство на 
наставник-ментор во училиштето, а според програмата подготвена од професор-
ментор и наставник-ментор.  
Задолжителната практична настава подразбира: следење на наставата по 
соодветните наставни предмети, запознавање со организацијата и работата во 
училиштето, како и партиципирање во реализацијата на бројни активности: 
наставни часови, дополнителна и додатна настава, воннаставни активности и сл. 
 
Кандидатите при изведување на практичната настава имаат обврска да водaт 
дневник за реализираните часови и другите активности. 
 
Во текот на првите две седмици од месец декември, односно во месец мај 
слушателите имаат обврска да реализираат 6 часа, од кои 3 часа-критички осврти на 
набљудувани наставни часови и 3 часа самостојно реализирани наставни часови 
под надзор на професор-ментор и наставник-ментор. 
 

Член 10 
 Полагањето на испитите може да се изведува по завршување на наставата и 
практичната настава, односно по завршувањето на семестарот, во декември, 
односно во мај, во зависност од тоа по кој Конкурс е запишан студентот. 
Полагањето на испитите се изведува редоследно за наставните предмети: 
Педагогија, Психологија и Методика и напоредно со нив и изборните предмети. 
За да се полага предметот Методика претходно треба да бидат положени 
предметите Педагогија и Психологија. 
Доколку кандидатите не го положат испитот во термини дадени во ст. 1 на 
овој член, истото можат да го сторат во термините дадени за наредните, 
последователни испитни сесии кои се организираат на Факултетот. 
 
 
 
III. Примена на актите на Универзитетот 
 

Член 11 
Одредбите од Статутот и сите други акти на Универзитетот со кои се регулира 
високо образовната дејност соодветно се применуваат. 
 

IV. Преодни и завршни 
одредби 

 
Член 12 



 
 

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“  ВО  ШТИП 

 

Со важност од 08.05.2018 година 
Верзија 01. Ознака: ЕД.ОБ.06 Страница 4/4 

Кандидатите кои се стекнале со педагошка доквалификација – 
наставнички компетенции по 15.2.2013 година, а не ги завршиле студии   
заклучно со декемвриска испитна  сесија 2017 година , имаат право 
студиите да ги продолжат согласно Правилникот за начинот на следењето 
на испитите за педагошко- психолошка и методска подготовка како и 
начинот на акредитација на високообразовните установи („Службен весник 
на Република Македонија,“бр.241/20 и 11/21) и Решение за акредитација бр. 
14-9417/3 од 27.07.2021год. 
  
 
 

 
Член 13 

На кандидатите кои се стекнале со педагошка доквалификација – 
наставнички компетенции по 15.2.2013 година им се признаваат сите 
наставни и практични активности кои се компатибилни со 
новоакредитираната програма стекнување на педагошко-психолошка и 
методска  подготовка. 
 

Член 14 
Толкување на одредбите на овој Правилник дава Наставно-научниот совет на 
Факултетот. 
 

Член 15 
Согласност на овој Правилник дава Универзитетскиот сенат. 
 

Член 16 
Општите акти на Факултетот се објавуват во јавно гласило 
(„Универзитетски гласник“) на Универзитетот и стапуваат во сила со денот 
на нивното објавување. 
 

Член 17 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Универзитетски 
гласник“. 
 
 

Декан,  
Проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева 

 
  


