КОНФЕРЕНЦИЈА
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удентите :
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можностите ”

СКОПЈЕ, 30 ОКТОМВРИ, 2014


ОПИС
Невладината организација Европски Центар СН7 има чест да ве покани да
учествувате на конференцијата, со тема: “Екстерното тестирање на
студентите: предизвиците и можностите”, која ќе се одржи на 30 октомври
2014 год. (четврток), во Скопје. Целта на оваа конференција е заедничкото
разгледување на предизвиците, можностите, бариерите и законските
можности/ограничувања во врска со иницијативата на Министерството за
образование и наука на Република Македонија за екстерното тестирање на
студентите на крајот на втората и четвртата година од студиите. Ова
конференција е конципирана како една одлична можност за размена на
заеднички искуства и идеи за подигнување на нивото на универзитетското
образование, истовремено и со зачувување на автономијата на универзитетите.


ПРАВО НА УЧЕСТВО

ТЕМИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС
•
•
•
•
•
•

•
•


Предностите и недостатоците на екстерното тестирање
Кој треба да ја спроведе екстерното тестирање:
универзитетот или некоја надворешна институција?
Дали имплицира законски измени екстерното
тестирање?
Дали се загрозува универзитетската автономија со
екстерното тестирање на студентите?
Влијанието на екстерното тестирање за здобивање на
студентите со мериторни дипломи
Зголемувањето на квалитетот на високото
образование: потреба за повисока автономија на
универзитетите или имплементација на надворешните
механизми?
Меѓународното искуство во врска со екстерното
тестирање на студентите
Екстерното тестирање на студентите како потреба за
унификација на универзитетските наставни програми

Конференцијата е отворена за сите заинтересирани, а посебно е

наменета за тие кои директно се вклучени во универзитетското
образование:
раководствата
на
универзитетите,
владините
претставници, службениците на МОН, Одборот за акредитација и
евалуација, Центарот за државни испити, професорите, правниците,
аналистите од областа на образованието, студентските организации,
граѓанските организации кои за цел ги имаат прашањата од областа на
образованието, студентските парламенти, студентите и др.


ВРЕМЕ
& МЕСТО
Конференцијата “Екстерното тестирање на студентите: предизвиците и
можностите” ќе се одржи на 30 октомври 2014 г. (четврток), од 11:00
до 13:00 часот, во просториите на Скопски саем (MBC Congress
Center, Diplomatic Hall) во Скопје, Република Македонија.



ПРОЦЕДУРИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
ЗА ГОВОРНИЦИТЕ / ПАНЕЛИСТИТЕ: Апстрактите треба да се достават на адреса: info@sn7.org.mk најдоцна до 26.10.2014 г., и
треба да содржат максимално 100 зборови. Доколку еден апстракт се прифаќа, комплетниот труд (максимално 1000 зборови) треба
да се достави најдоцна до 29.10.2014 г.
ЗА ГОСТИТЕ-УЧЕСНИЦИ: Конференцијата е отворена за јавноста, додека гостите-учесници треба да го најават нивното учество на
адреса: info@sn7.org.mk најдоцна до 29.10.2014 г., за да можат да добијат сертификати за учество. Гостите-учесници ќе имаат
можност да ги претставуваат нивните ставови и мислења во врска со презентираните теми или да даваат нивен коментар во врска со
тематиката на конференцијата. Бројот на гостите-учесници е ограничен до 50 лица.
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