Темпус проект N° 145165-TEMPUS-2008-SE-SMHES (2008-4763)
Дизајнирање и имплементација на НРК
Општа цел на проектот:
Да даде придонес во развојот на НРК и хармонизација на
високото образованиe во РМ со европскиот простор
на високо образование (ЕПВО)

Специфични цели на проектот:
Дизајнирање и развој на модел на НРК за високото
образование, верифицирана со регулатива
на ниво на министерство.
Најзначајни активности

Национална рамка за ВО квалификации на РМ
•
•
•
•
•
•
•

Преглед на постојните квалификации на национално ниво
3 Семинари за обука на академскиот кадар за дизајнирање и
имплементација на НРК и 1 за обука на администрацијата
1 Работилница за дизајнирање на НРК и 9 координативни состаноци
Пoдготовка на водич за примената на НРК и прирачник за пишување на
резултатите од учењето за студиските и предметните програми
Дизајнирање на дескрипторите за опишување на резултатите од
учењето за 5 студиски програми од различни научни подрачја
Набaвка на потребната комуникациска и ИТ опрема неоходна за
реализација на проектот
Дизајнирање на web страна

Најзначајни резултати
•
•
•
•
•
•

Дизајнирање на Национална Рамка за високообразовните квалификации
(НРК) за РМ
Донесување на уредба за НРК на високообразовните квалификации од
страна на владата на РМ 17.11.2010
Воспоставување на канцеларии за соработка со стопанството во 5
високообразовни институции во РМ
Публикување на водич за примената на НРК и прирачник за пишување
на дескриптори за студиските и предметните програми
Публикување на дескрипторите за резултатите од учењето за 5 студиски
програми од различни научни подрачја
Студиски престој на група од 5 студенти во партнерските институции од
Европската Унија

Елементи на дисеминација
•
•
•

Конзорциум
Контрактор
• Универзитет Линкопинг, Шведска

•

Локален координатор
• Универзитет Св. Климент Охридски, Р.Македонија

•
•
•
•
•
•
•
•

5 локални конференции на ниво на универзитети за дисеминација на
дескрипторите за резултатите од учењето
1 полупериодична и 1 завршна конференција за дисеминација на
резултатите од проектот
2 Постер презентации:
- Талин, Јуни 2010
- Скопје, Септември 2011
Презентирање на резултатите од проектот на 2 меѓународни
конференции:
- Љубљана, Октомври 2010
- Лисабон, Октомври 2011

Партнерски институции
Министерство за Образование и Наука, Р. Македонија
Министерство за Труд и Социјална Политика, Р. Македонија
Универзитет Сс Кирил и Методиј, Р. Македонија
Универзитет на југоисточна Европа, Р. Макрдонија
Универзитет Гоце Делчев,
Р. Македонија
Државен Универзитет Тетово, Р. Македонија
Универзитет Гент, Белгија
Универзитет за применети науки, Оснабрик, Германија

www.dinaquf.uklo.edu.mk

