UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS
ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО
Врз основа на член 79-а од Законот за основно образование, член 59 од
Законот за средно образование, член 100 од Законот за високо образование,
Статутот на Државниот Универзитетот во Тетово, Сенатот на Државниот
Универзитет во Тетово на седницата одржана на 11.06.2014, го донесе следниов:
ПРАВИЛНИК
за начинот и условите на следенњето на наставата, полагањето на испитите и
стекнување за педагошко-психолошка и методска подготовка на
Филозофскиот Факултет
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат и утврдуваат условите, киртериумите и
правилата за следење настава, полагање на испитите на студиската програма за
стекнување на педагошка-психолошка и методска подготовка на Филозофсикот
Факултет во Државниот Универзитет во Тетово.
Член 2
Оваа студиска програма за стекнување на педагошко-психолошка и
методска подготовка на Филозофскиот Факултет-Тетово, е форма на подготовка
за сите стурчни профили кои завршиле соодветни академски студии од прв
циклус на ненаставнички факултети, одосно на студии кои немаат наставна
насока, а се подготвуваат за воспитно-образовна работа во основните и средните
училишта.
II. УПИС И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СТУДИИТЕ
Член 3
Кандитатот се запишува за следењето на наставата за педагошкопсихолошка и методска подготовка во месец февруари, односно во месец
септември, на одреден предвиден период, со распишување на Конкурс од страна
на Универзитетот.
Право на запишување имаат сите кандитати кои имаат завршено соодветни
академски студии од прв циклус кои немаат наставна насока.
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Член 4
Со запишување на студиите кандидатот се стекнува со статус на кандидат
за стекнување дополнителни квалификации, односно педагошко-психолошка и
методска подготовка.
Член 5
Овој цклус на студии се организира во траење (1) еден семестар, според
критериумите на ЕКТС.
Член 6
Со завршување на овие студии, кандидатот се стекнува со 30 ЕКТС кредити.
Член 7
За запишаните кандитати од страна на факултетот, се води одредена
документација за апликација, запишување, практика, испити и други документи
за евиденција на сите обврски предвидени според програмата.
Член 8
Наставата и практичната настава се реализираат во текот на еден семестар,
за која кандитатот води дневник.
Практичната настава се состои од следење на наставата на соодветинте
наставни предмети, како и запознавање со животот во училиштетот и учество во
реализацијата на активностите кои се одвиваат.
Во текот на првите две седмици од месец декември/мај кандидатите имаат
обврска да реализираат 6 часа, од кои 3 часа-критички осврти на набљудувани
наставни часови и 3 самостојно реализирани наставни часови под надзор на
професор-ментор и наставник ментор. Извршената практична настава е услов за
полагање на задолжителните и изборните предмети.
Член 9
Педагошко-псхолошка и методска подготовка е составена од: 3
задолжителни предмети: педагогија, психологија и методика, 2 изборни
предмети: училишна докимологија, училишна организација, етика во
образованието, методика на воспитна работа, педагошка комуиникација и
интеркултурно и мултикултурно образование и педагошка практика во средно
училиште со најмалку 45 дена со вкупно 45 наставни часа.
Наставните обрзски за секој предмет се состојат од: предавање, вежби,
изработка на семинарски работи, есеи, проектни активности, домашни работи и
сл, во обем утврден со предметната програма.
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Во практичната настава кандитатот следи и реализира наства преку
критички осврти на наблудувани наставни часови под надзор на ментор во
училиштето.
По завршувањето на практичната настава кандитатот се стекнува со седум
кредити (7 ЕКТС).
Бројот на наставните часови за предметите е по 75 часа и по 75 часа за
останатите активности предвидеи во програмите за задолжителните предмети за
педагошко-психолошка и методска подготовка.
За секој положен испит од задолжителните предмети кандитатот стекнува
5 кредити според ЕКТС.
Бројот на наствните часови за изборните предмети е по 60 часа и по 60 часа
за останатите активности предвидени во програмите на овие предмети, каде за
секој положен испит се стекнува по четри (4) кредити според ЕКТС.
Член 10
Предавањата и вежбите се изведуваат во текот на месеците октомври,
ноември, декември, односно, март, април, мај.
Член 11
Полагањето на испити се изведува на ист начин како и редовните студии и
под исти услови на постапката.
Член 12
Полагањето на испитите се изведува во месец декември/мај за наставните
предмети: психологија и педагогија, чие положување е услов за полагање на
предметот Методика.
Полагањето на испите може да се изведува и континуирано во текот на
наставата (преку колоквиуми и други форми) или во целина по завршувањето на
семестарот во термини предвидени за изведување на испитите во редовните
сесии кои се организираат на факултетот (зимската, летната и есенската сесија).
Висината на надоместокот што го плаќа кандидатот ја определува
министерот надлежен за работите на високото образоване.
Член 13
По завршувањето на полагањето на испитите за педагошко-психолошка и
методска подготовска од страна на високообразовната установа на кандитатот му
се издава сертификат.
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III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 14
Кандидатите
запишани
на
педагошко-психолошка
и
методска
доквалификација пред донесување на Правилникот за начинот на следењето на
наставата, полагањето на испитите за педагошко-психолошка и методска
подготовка, како и начинот на акредитација на високообразовните установи (Сл.
Весник бр. 56 од 27 март 2014 година), можат да ги довршат студиите со полагање
на трите предвидени предмети (педагогија, психологија и методика), дополагање
на два изборни предмета од новата студиска програма за психолошко-педагошка
и методска подготовка и изведување на 45 дневна практична настава во
средно/основно училиште.
Член 15
Овој Правилник стапува во сила од денот на неговото донесување.

Ректор на
Државниот Универзитет во Тетово
____________________________________
Проф. д-р Вулнет Амети
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