Универзитет ,,Св. Климент Охридски“
- Битола

ДОДАТОК НА ДИПЛОМАТА
Овој ,,Додаток на дипломата“ го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на Европа и
УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,Додатокот на дипломата" е да овозможи податоци потребни за препознавање
на академски квалификации (дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е обликуван да обезбеди опис на
природата, нивото, контекстот, содржината и статусот на студиите кои биле следени и успешно завршени
од лицето – носител на оригиналната диплома, кон која е додаден овој додаток. Додатокот треба да биде
ослободен од секаков вид коментари за вредноста, еквавилентноста со други студии и сугестии за
признавање.

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА
1.1 Име:
1.2 Презиме:
1.3 Датум на раѓање, место и држава на раѓање:
1.4 Матичен број:
2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА КВАЛИФИКАЦИЈА
2.1 Датум на издавање:
2.2 Назив на квалификацијата:
2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско
подрачје, поле и област на студиите
2.4 Име и статус на високообразовната/научната установа
која ја издава дипломата:
2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа
(доколку е различна) која ја администрира дипломата:
2.6 Јазик на наставата:
3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА
3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни студии):
3.2 Степен (циклус) на квалификацијата Времетраење на
студиите:

3.3 Траење на студиската програма: години и ЕКТС
кредити
3.4. Услови за запишување на студиската програма
4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ
4.1 Начин на студирање (редовни, вонредни):
4.2 Барања и резултати на студиската програма:
4.3. Податоци за студиската програма (насока, модул,
оценки, ЕКТС кредити)
4.4 Систем на оценување (шема на оценки и критериуми за
добивање на оценките)
4.5 Просечна оценка во текот на студиите
5. ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА
5.1 Пристап до понатамошни студии
5.2 Професионален статус (ако е применливо)
6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
6.1 Дополнителни информации за студентот:
6.2 Дополнителни извори за високообразовната установа:
7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА:
7.1 Датум и место:
7.2 Име и потпис:
7.3 Функција на потписникот:
7.4 Печат
8. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

8.1. Видови високообразовни установи

Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола е
највисока автономна јавна високообразовна, научна,
односно уметничка установа, која го обезбедува
единството во вршењето
и развојот на високото
образование, науката, уметноста и стручноста и
непосредно и преку своите единици од различни студиски
подрачја пренесува сознанија од повеќе научни односно
уметнички подрачја и дисциплини.

8.2 Вид на студии

Академските студии ги оспособуваат студентите за
вршење на дејности во науката и високото образование, во
деловниот свет, во јавниот сектор и општеството во целост
преку оспособување за развој и примена на научните и
стручните достигања.
Стручните студии им даваат на студентите знаења и
вештини кои им овозможуваат вршење на стручни
занимања и ги оспособуваат за непосредно вклучување во
работниот процес.

8.3 Акредитација на високообразовната установа

Системот за обезбедување и оценување на квалитетот на
високото образование се потпира врз функционирањето на

Одборот за акредитација и Агенцијата за евалуација.
Одборот за акредитација врши одобрување, потврдување и
признавање на високообразовната установа и на
студиските програми за вршење високообразовна дејност
во согласност со Законот за високо образование.
Агенцијата за евалуација врши процена на квалитетот на
вршењето на високообразовната дејност, управувањето,
финансирањето, академските и други активности и
нејзините приоритети.

8.4 Структура на високообразовните универзитетски
(академски) студиски програми

Студиските програми за стекнување на образование се
распоредуваат во три циклуси на високото образование:
- прв циклус универзитетски студии којшто по правило
трае од три до четири години и со неговото завршување се
стекнуваат 180 до 240 ЕКТС кредити. Лицето кое ги
завршило студиите се стекнува со диплома со додавка на
соодветната струка, а во меѓународниот промет и
дипломата на англиски јазик, академскиот назив по
завршувањето на првиот циклус на студии е baccalareus
односно baccalaurea.
- втор циклус универзитетски студии коишто по правило
траат од една до две години (или подолго доколку тоа е во
согласност со меѓународно прифатените стандарди за
даден профил) и со нивното завршување се стекнуваат 60
до 120 ЕКТС кредити.
Вкупниот број кредити кои се стекнуваат на првиот и
вториот циклус на универзитетските студии изнесува 300
кредити. Лицето кое ги завршило студиите се стекнува со
научен назив магистер, или со друг назив на студиите, а во
меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик,
научниот назив по завршувањето на вториот циклус на
студии е master.
- Третиот циклус на универзитетски студии – на
докторските студии се стекнуваат по правило 180 ЕКТС
кредити. Со јавната одбрана на докторскиот труд се
стекнува научен назив доктор на науки (dr.sci) односно
доктор по уметности (dr.art).

8.5 Структура на високобразовните стручни студии

Стручните студии траат три години и со нивно завршување
се стекнуваат 180 ЕКТС кредити, а по исклучок можат да
траат четири години и со тие студии се стекнуваат 240
ЕКТС кредити.
Со завршувањето на стручните студии се стекнува
диплома со додавка на соодветната струка, а во
меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик,
стручниот назив по завршувањето на првиот циклус
стручни студии е baccalareus односно baccalaurea со
додавка на струката.
Специјалистичките стручни студии од втор циклус траат
една до две години и со нивното завршување се стекнува
звање специјалист од одредена струка (spec.) кое се
користи покрај стручниот назив стекнат на стручните
студии или академските студии од прв циклус.

8.6 Услови за запишување на студиите

На прв циклус универзитетски и стручни студии може да
се запише лице кое положило државна матура или
меѓународна матура.
На студиски програми од втор циклус на универзитетски
студии може да се запише лице кое завршило соодветни
студиски програми од прв циклус. Соодветноста ја
утврдуваат Универзитетот и неговите единици, а исто така
и условите за упис на кандидатите кои имаат завршено
други студиски програми.
На докторски студии може да се запише лице кое
завршило соодветни студии од втор циклус. Универзитетот
може да постави и други услови за упис на докторски

студии.

8.7 Систем на оценување

Проверката на знаењето на студентот се врши
континуирано во текот на наставно-образовниот процес и
се изразува во поени.
За исполнувањето на обврски за полагање на испитот (по
делови или во целина) студентот може да оствари најмногу
100 поени или да добие позитивна оценка која се изразува
до 10 (десет), при што оценките го означуваат следниов
успех:
10 - одличен
9 - одличен
8 - многу добар
7 - добар
6 - доволен
5 - недоволен
Завршното оценување задолжително се запишува во
индексот или во некој друг документ и во пријавата за
завршното оценување.
Просечниот успех на студентот претставува аритметичка
средина на оценките од завршното оценување по сите
наставни предмети во текот на студиите, вклучувајќи го и
завршниот испит.

