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ЗА ЦЕНТАРОТ ЗА УЧЕЊЕ, ТЕСТИРАЊЕ И СЕРТИФИЦИРАЊЕ 

(ЦУТИС) 

 
Центарот за учење, тестирање и сертифицирање (ЦУТИС) на албанскиот јазик 

како странски/втор јазик е оформен во 2009 година, во рамките на проектот 

„Определување на јазичните нивоа на албанскиот и на македонскиот јазик според 

програмата АЛТЕ на ЕУ“, поддржано од Комитетот за научно истражување на УЈИЕ – 

Тетово и од Програмата на Сенатот за формирање Центар за учење, тестирање и 

сертифицирање на албанскиот јазик.  

ЦУТИС претставува единствен центар од ваков вид во Република Македонија, 

кој врши тестирање и сертифицирање на албанскиот јазик како странски/втор 

јазик според меѓународни стандарди. Центарот за учење, тестирање и сертифицирање 

претставува организациска единица на Факултетот за јазици, култури и комуникации 

при УЈИЕ со седиште во Скопје, а неговата правна основа е определена со посебен 

Правилник за работа, донесен од Наставно-научниот совет на Факултетот.  

Центарот за учење, тестирање и сертифицирање (ЦУТИС) на албанскиот јазик 

како странски/втор јазик ги нуди следниве активности: 

1. Организирање и изведување подготвителни курсеви по албански јазик за 

добивање сертификати за три јазични ниво (почетно, средно и високо ниво). 

2.  Организирање и изведување тестирања по албански јазик како 

странски/втор јазик. 

3.  Издавање соодветен сертификат за нивото на познавање на јазикот.  
 

Центарот е опремен со соодветна литература што ќе ја користат кандидатите за 

полагање на тестовите за трите јазични нивоа. 

 

 

ЗА ПРОЕКТОТ 
Тестовите по албански јазик како странски/втор јазик е резултат на 

двегодишниот проект на ниво на УЈИЕ со основна цел да се постават стандарди за 

определување на нивоата на познавање на албанскиот јазик. Тој им е наменет на 

говорителите на кои албанскиот јазик им е странски/втор јазик, а кои сакаат да се 

здобијат со официјален сертификат за степенот на познавање на албанскиот јазик како 

странски/втор јазик. 

Овој проект беше реализиран во согласност со стандардите претставени во 

Заедничката европска рамка според програмата АЛТЕ поставена од Советот на 

Европа во 2001 година. Положувањето на овој тест му овозможува на кандидатот да 

добие релевантен документ кој го определува степенот на неговото јазично знаење и 

официјално го сертифицира. Начинот и критериумите за изведување на тестирањето се 

зацртани во посебен Правилник за работа, донесен од Наставно-научниот совет на 

Факултетот за јазици, култури и комуникации при УЈИЕ . 

Со оваа програма е предвидено тестирање на општите јазични познавања на 

кандидатот за сите четири јазични вештини, и тоа: 

      •  слушање (разбирање говорен текст), 

     •  читање (разбирање напишан текст), 

      •  пишување, 

      •  говорење. 

 

Центарот за учење, тестирање и сертифицирање (ЦУТИС) на албанскиот јазик 

како странски/втор јазик нуди тестирање за сите три нивоа. 

http://www.cetismak.edu.mk/Content.aspx?gid=3&id=3&lang=mk
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ТЕСТОВИ 
 

ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БАЗИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ 
 

 

Јазичната компетентност на кандидатот на ова ниво соодветствува на јазичната 

компетентност на АЛТЕ А2, според (CEFR).   

 

Слушање  

Кандидатот треба да може да идентификува и да разбира одделни зборови и 

поголеми лексички единици, правилно да ја интерпретира интонацијата при слушање 

кратки текстови или дијалози, да ги поврзува информациите со нивното графичко 

претставување, да извлекува специфични информации од поголеми текстови.  

 

Читање 

Кандидатот треба да може да разбира општи белешки, лични писма, описи и 

укажувања, да ја извлекува потребната основна информација од текстовите.  

 

Пишување 
Кандидатот треба да може да пишува кратки, едноставни соопштувања и 

белешки, да опишува луѓе, места, настани и предмети и да пишува писма. 

 

Говорење 

Кандидатот треба да може да учествува во разговори поврзани со секојдневните 

ситуации и да води разговори по дадени ситуации. Тој треба да разбира прашања и да 

поставува прашања во дијалози. 
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Испитен дел Текст/Тип задача  Време за 

реализација 

Оценување 

(Поени) 

Минимум 

(Поени) 

Слушање  

  
 5 задачи 
Да се слушаат: соопштенија и 

кратки дијалози и да се 

избираат и да се одбележуваат 

правилните одговори; се водат 

белешки.  

 Типови текст 
Соопштенија со броеви, искази 

кои бараат спонтани одговори 

од кандидатот; искази за 

парафразирање текст кој 

содржи информации за неколку 

лица, ситуациски дијалог.  

40 мин. 55 28 

Читање 

 
2 задачи 
Да се прочитаат: текстови и да 

се изберат и да се одбележат 

правилните одговори на 

прашања од текстовите.  

Типови текст  
Кратки разговорни текстови 

(адаптирани); краток расказ; 

рекламни соопштенија и 

натписи, белешки.  

30 мин. 35 18 

Пишување  6 задачи  
Задачи за: пополнување празни 

места; составување дијалози; 

изразување прашања; предлози; 

заповеди; пишување текст; 

опишување; дијалог; параграф. 

90 мин. 135 68 

Говорење 

 
 З задачи 
Општо интервју: 5-10 прашања 

за лична идентификација; 

ситуациски дијалози за 

секојдневни теми; монолози во 

кои се изразува личното 

мислење и се дава опис. 

20 мин. 60 30 

Вкупно  180 мин. 285 144 
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ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРЕДНА КОМПЕТЕНТНОСТ 
  

Јазичната компетентност на кандидатот на ова ниво соодветствува на јазичната 

компетентност на АЛТЕ B2, според (CEFR).   

 

  
Слушање 
  На ова ниво кандидатите се способни да ги разберат основните суштински идеи 

на текстот што го слушаат, но и да препознаат важни детали во ситуации од 

секојдневјето, на познати теми. Може да ги поврзуваат настаните и ситуациите од 

поголеми текстови, и да одговараат на прашања кои семантички се исти, меѓутоа 

формално се разликуваат. 

  
Читање 

На ова ниво кандидатите се способни без тешкотии да ги разберат основните 

идеи, но и специфични факти на напишаниот текст на тема преземена од дневни 

весници, списанија и сл. Разбираат описи на: географски предели, личности, настани и 

случувања напишани со едноставен стил.  

 
Пишување 

На ова ниво кандидатите можат да напишат едноставен, но подолг текст, 

подолги дијалози, да опишат личност, место, настан. Доколку има граматички грешки 

тие не треба значајно да влијаат врз суштината на текстот.   

 
Зборување 

На ова ниво кандидатите се способни, без претходна подготовка, да водат 

разговор на општи теми во врска со своето секојдневје, како на пример храна, облека, 

семејство, дневни и вечерни излегувања, патувања, студии/работа, вообичаени 

активности и сл. Можат да учествуваат во дијалози, да поставуваат прашања и да 

даваат одговори на прашања, да даваат свое мислење и сл.   
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Испитен дел Текст/Тип задача  Време за 

реализација 

Оценување 

(Поени) 

Минимум 

(Поени) 

Слушање  

  
 4 задачи 
Да се слушаат: соопштенија и 

кратки дијалози и да се 

избираат и да се одбележуваат 

правилните одговори; се водат 

белешки.  

 Типови текст 
Соопштенија со броеви, искази 

кои бараат спонтани одговори 

од кандидатот; искази за 

парафразирање текст кој 

содржи информации за неколку 

лица, ситуациски дијалог. 

 

40 мин.  55 28 

Читање 

 
6 задачи 
Да се прочитаат: текстови и да 

се изберат и да се одбележат 

правилните одговори на 

прашања од текстовите.  

Типови текст  
Кратки разговорни текстови 

(адаптирани); краток расказ; 

рекламни соопштенија и 

натписи, белешки.  

40 мин. 60 30 

Пишување  4 задачи  
Задачи за: пополнување празни 

места; составување дијалози; 

изразување прашања; предлози; 

заповеди; пишување текст; 

опишување; дијалог; параграф. 

80 мин. 125 63 

Говорење 

 
 3 Задачи 
Општо интервју: 5-10 прашања 

за лична идентификација; 

ситуациски дијалози за 

секојдневни теми; монолози во 

кои се изразува личното 

мислење и се дава опис. 

20 мин. 60 35 

Вкупно  180 мин. 300 156 
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ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОКА КОМПЕТЕНТНОСТ 

 
Јазичната компетентност на кандидатот соодветствува на ALTE C1 по CEFR. 

 

Слушање 

 

Кандидатот треба да може да разбира различни видови реченични искази, да ги 

парафразира и да води белешки.  

 

Читање 
 

         Кандидатот треба да може да разбира текстови од различни области, да 

дискутира на различни теми, да ја сфаќа суштината на писмен текст (вклучително и 

професионален) и да извлекува релевантни информации.  

 

Пишување 
 

             Кандидатот треба да може да составува добро структурирани текстови, 

користејќи разнообразни изразни средства.  

 

Говорење 
 

             Кандидатот треба да може да дискутира слободно на различни теми, да го 

изразува правилно своето мислење. 
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Испитен 

дел  

Текст/Вид задача Време за 

реализација 

Оценување 

(Поени) 

Минимум 

(Поени) 

Слушање  3 задачи 
Да се слушаат: фонетски слични 

искази и да се избере правилниот 

одговор; да се водат забелешки за 

текстовите.  

Типови текст 

Дијалози и текстови; исказни, 

прашални и заповедни искази и 

идиоматски изрази. 

 

40 мин.  55 28 

Читање  3 задачи 
Да се прочитаат: текстови богати 

со информации и да се изберат 

правилните одговори; кратки 

текстови и да се разберат 

фразеологиски изрази.  

Типови текст  

Текстови богати со информации 

(автентични). 

 

40 мин. 60 30 

Пишување  6 задачи 
Да се напишат: 5 кратки текста; 

продолжение на разказ; есеј 

 

 

 

 

 

80 мин. 125 63 

Говорење   З задачи 
Општо интервју: прашања за 

лична идентификација; 

ситуациски дијалози за 

секојдневни и професионални 

теми; коментирање актуелни 

случувања. 

 

20 мин. 60 35 

Вкупно    180 мин. 300 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

ПРИМЕРИ ОД ТЕСТОВИТЕ 

 

 

Примери од делот РАЗБИРАЊЕ ПРИ СЛУШАЊЕ 

 

 
СЛУШАЊЕ (5 задачи) 

4/5  
 

4 
Притиснете го копчето и слушајте:  
 
Која од дадениве фрази ја слушнавте двапати?  
 
Притиснете го копчето A, B, C или D.  
  

  
 
 55 денари 

  
 
 505 денари 

  
 
 50 денари 

  
 
 500 денари 

 

 

 

Примери од делот РАЗБИРАЊЕ ПРИ ЧИТАЊЕ 

 

 
ЛЕКСИКА И КОНТЕКСТ (5 задачи) 

3/5  
 

3 Пополнете го празното место во текстот:  

Михаела пристигна во Охрид. Таа го заборави рачниот часовник 
дома и не знае колку е часот. Момчето кое стоеше до неа имаше 

часовник. Таа му се приближи и го праша: 

_________________________________  
 

Притиснете го копчето A, B, C или D.  
  

  
 
 Дали носиш сендвич? 

  
 
 Во колку часот пристигна? 

  
 
 Извинете, колку е часот? 

  
 
 Здраво, во колку часот ќе пиеме кафе? 
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Примери од делот ПИШУВАЊЕ 

 
 
Текст бр. 4:  
 

Филип ќе подготвува вечера за ________________ во ___________. Затоа денеска е во 

___________ супермаркет. Од делот за овошје ќе земе: _____________, ______________, 

_______________ и ____________. Ќе купува и зеленчук: ________________, 
________________, _________________ и ________________. Од месарницата ќе купи 1.5 

кг ____________. За пиење ќе земе _____________, ________________ и едно шише 
______________.  

Препишете го текстот бр. 4 и пополнете ги празните места со зборови по ваш 

избор.  

 

Текстот препишете го во белото поле.    
Препишување и пополнување на текстот број 4 

    

 

 

 

Примери од делот ГОВОРЕЊЕ 

 
Во вториот дел од Вашиот устен испит треба да учествувате во дијалози по дадени 

ситуации. 
 

Вие можете да ги подготвите Вашите одговори и да побарате консултации на 
следниов начин: 

Напишете ги одговорите на компјутер и притиснете на копчето ИСПРАТИ кое е 

најдолу на оваа страница.      

 
    Изберете една од предложениве ситуации.     

  

Се запознаваш со новиот студент во твојата група.     

 Се претставуваш на интервју за волонтерска работа.     

 На аеродром си и прашуваш за следниот лет за Виена.    

 Во ресторан нарачуваш за јадење.     

 Во продавница купуваш подарок за пријателката.   
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  Не можеш да ја најдеш поштата и замолуваш едно момче за помош.      

 
    Напишете ги на македонски јазик репликите за избраната ситуација во белото 

поле.    

Реплики:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВА 
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Во моментов наставата на Универзитетот на Југоисточна Европа се изведува во 

Кампусот во Тетово и во просториите во Скопје. Според програмата на овој 

Универзитет наставата по предметот Албански јазик за почетници се изведува два 

семестра, со два часа неделно. Ова е првпат да се изведуваат курсеви надвор од 

редовната настава, за која, по успешното положување на тестовите, кандидатите ќе 

добијат сертификат. По завршувањето на секој курс кандидатите ќе пополнат 

евалвациски листови кои потоа ќе ги разгледува комисија. Забелешките од овие 

евалвациски листови ќе се користат за подобрување на квалитетот на наставата. 

 

ПЕРИОД И НАЧИН ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА КУРСЕВИТЕ 

 
Пријавувањето за обука на кандидатите за добивање сертификат ќе се врши во 

текот на месец септември и во текот на месец февруари. Наставата ќе почнува на 1 

октомври и на 1 март (види формулар). 

 

 

ПЕРИОД И НАЧИН ЗА ТЕСТИРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ 

СЕРТИФИКАТ 

 
Кандидатите може да аплицираат во кое и да било време за добивање 

сертификат, а Комисијата дополнително ќе ги извести за определениот термин (види 

формулар). 

 

 

КРИТЕРИУМИ (ИЗБОР НА КАНДИДАТИ) 

 
За учество во курсевите и за добивање сертификат може да се пријават сите 

заинтересирани кандидати кои имаат наполнето 15 години. 

Нема други критериуми. 

 

 

КУРСЕВИ (ВРЕМЕТРАЕЊЕ, ГОЛЕМИНА НА ГРУПА) 

 
Курсевите ќе се организираат двапати неделно по два часа во текот на три 

месеци. Термините ќе се определуваат по договор. Групите нема да бидат поголеми од 

десетмина кандидати. Исто така, ќе се организираат и индивидуална настава и настава 

за двајца кандидати. 

 

 

ОБУЧУВАЧИ 

 
За наставата по албански јазик ќе биде одговорен Проф. Д-р Мустафа Ибрахими 

(m.ibrahimi@seeu.edu.mk).  

 

 

 

ПРОСТОРИИ 

 

mailto:m.ibrahimi@seeu.edu.mk
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Курсевите ќе се организираат во просториите на УЈИЕ во Скопје. Доколку има 

заинтересирани кандидати ќе се организираат курсеви и во Кампусот на УЈИЕ во 

Тетово. 

 

 

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ 

 
ЦУТИС ви нуди наставни материјали кои се однесуваат конкретно на секое 

рамниште, истотака кандидатот може да користи и дополнителна литература.  

 

 

Литературата жто се нуди: 

 
 Ибрахими, М., (2011), Да учиме албански (1 ниво + ЦД), ЈИЕ, Скопје  

 Ибрахими, М., (2011), Да учиме албански (2 ниво + ЦД), ЈИЕ, Скопје  

 Ибрахими, М., (2011), Да учиме албански (2 ниво + ЦД), ЈИЕ, Скопје  

 Ибрахими, М., (2005), Македонско-албански разговорник, „Интерлингуа“, 

Скопје 

 Мултимедијално ЦД за учење албански јазик (проект на УЈИЕ, 2008), Тетово 
 

 

ФОРМУЛАРИ 

 
Совети за пополнување на формуларите 

 Формуларот можете да го најдете на веб-страницата на УЈИЕ 

(www.seeu.edu.mk) 

 Името на кандидатот наведено во формуларот за пријавување мора да одговара 

на името наведено во документот за лична идентификација кој кандидатот го 

покажува пред да влезе на испитот.  

Во формуларот треба да се наведат евентуалните посебни барања на кандидатот за да 

можат да се направат навремени подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф О Р М У Л А Р   ЗА   П Р И Ј А В У В А Њ Е 
за следење на курсот по албански јазик 
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ПОДАТОЦИ
1
 

 

 

1. Презиме
2
: ____________________________________ 

 

2. Име:  ________________________________________ 

 

3. Датум на раѓање: ________________________________________ 
ден       месец       година 

 

 

4. Место на раѓање: _______________________________________ 
град                    држава 

 

5. Адреса (на која сакате да ги добивате документите) 

   _____________________________________________________________ 

 

6. Телефон: _______________________________________________ 

 

7. Електронска адреса:  ____________________________________ 

 

8. Степен на образование: __________________________________ 

 

9. Професија: _____________________________________________ 

 

10.  Дали досега сте учеле македонски јазик/албански јазик?
3
   

ДА           НЕ     (заокружете) 
     

11. Каде и колку време досега сте учеле македонски 

јазик/албански јазик? 

____________________________________ 

 

12.  За кое ниво се пријавувате?      прво  средно високо 
            (заокружете) 

 

 

 Датум     Потпис на кандидатот 

________            ____________ 

 

Ф О Р М У Л А Р   ЗА   П Р И Ј А В У В А Њ Е 
за полагање тест за добивање сертификат 

                                                 
1
 Ве молиме доколку рачно го пополнувате формуларов да пишувате со печатни букви и разбирливо. 

2
 Презимето и името треба да бидат идентични со податоците во документот за лична идентификација. 

3
 Ако на 10-то прашање сте одговориле со ДА, одговорете и на 11-то прашање. 
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ПОДАТОЦИ
4
 

 

1. Презиме
5
: ___________________________________________________ 

 

2. Име:  _____________________________________________________ 

 

3. Датум на раѓање: ________________________________ 
                                                                       ден        месец       година 

 

 

4. Место на раѓање: ____________________________________________ 
град                    држава 

 

5. Адреса (на која сакате да ги добивате документите) 

   ______________________________________________________ 

 

6. Телефон: _____________________________ 

 

7. Електронска адреса:  ___________________________________ 

 

8. Степен на образование: __________________________________ 

 

9. Професија: ____________________________________________ 

 

10.  Дали досега сте учеле македонски јазик/албански јазик?
6
    

ДА           НЕ 
     (заокружете) 

 

11. Каде и колку време досега сте учеле албански јазик? 

_____________________________________ 

 

12.  За кое ниво за полагање се пријавувате?    прво     средно високо 
                             

(заокружете) 

 Датум                 Потпис на кандидатот 

________      _____________________ 
 

 

 

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ 

 

                                                 
4
 Ве молиме доколку рачно го пополнувате формуларов да пишувате со печатни букви и разбирливо. 

5
 Презимето и името треба да бидат идентични со податоците во документот за лична идентификација. 

6
 Ако на 10-то прашање сте одговориле со ДА, одговорете и на 11-то прашање. 
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1. ЗА ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА КУРСЕВИТЕ  

 
Пред изведувањето на курсевите кандидатот е должен да ја уплати 

предвидената сума за едно ниво од 200 евра во денарска противвредност според 

средниот курс на Народна банка на РМ на денот на уплатата. Кандидатот е должен при 

пријавувањето заедно со формуларот да ја достави и оригиналната уплатница во 

просториите на УЈИЕ во Скопје. По договор уплатата може да се изврши на две рати. 

Во цената се вклучени следниве работи: 

- трошоците за изведување на наставата,  

- писмената кореспонденција со кандидатот. 

 

Забелешки:  
1. Сите заинтересирани студенти од кој и да било универзитет од земјава и од 

странство ќе добијат редовен попуст на цената од 20% (односно 160 евра во денарска 

противвредност според средниот курс на Народна банка на РМ на денот на уплатата).  

2. Сите кандидати кои ќе ги следат курсевите може да добијат сертификат со 

редовен попуст на цената од 20 % (односно 64 евра во денарска противвредност според 

средниот курс на Народна банка на РМ на денот на уплатата).  

3. При организирани следења на курсевите од други институции може да се 

добие попуст во договор со директорот на Центарот. 

 

 

2. ЗА ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ СЕРТИФИКАТ 

  
Пред изведувањето на испитот кандидатот е должен да ја уплати предвидената 

сума од 80 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на 

РМ на денот на уплатата. Кандидатот е должен 10 дена пред закажаниот испит заедно 

со формуларот да ја достави и оригиналната уплатница во просториите на УЈИЕ во 

Скопје.  

Во цената се вклучени следниве работи: 

- трошоците за изведување на испитот,  

- писмената кореспонденција со кандидатот,  

- испраќањето на известувањето за резултатите од тестирањето, 

- издавањето на сертификатот. 

Сите заинтересирани студенти од кој и да било универзитет од земјава и од 

странство може да добијат сертификат со редовен попуст на цената од 20 % (односно 

64 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РМ на 

денот на уплатата).  

 

 

 

 

 

 

 

 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА УПЛАТНИЦАТА 

 
Сметка: 200000877539010 
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Банка на уплатувачот: Стопанска банка 

Цел на дознака: 1. Уплата за курсеви според ниво  

    2. Уплата за тестирање и сертификат 

 

 
 

 
 

 Заинтересираните кандидати од странство може да ги уплатат средствата он-лајн. 

  

 

 

 

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА КАНДИДАТИТЕ 
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1. Кандидатот сам определува за кое ниво ќе слуша предавања. По направените 

консултации предавачот може да му препорача на кандидатот за кое ниво се 

неговите знаења и способности, а потоа кандидатот сам да одлучи за кое ниво ќе 

слуша предавања. 

2. Предавачите препорачуваат пред да полага секој кандидат да следи курс од 

одредено ниво, меѓутоа кандидатот сам решава дали директно ќе оди на 

тестирање и за кое ниво на тестирање ќе полага за добивање сертификат. 

3. Употребата на речници не е дозволена на ниту еден дел од тестот. 

4. Времето на тестирањето изнесува 180 минути. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ТЕСТИРАЊЕТО 

 

Период пред тестирањето 

 
Информацијата за: датумот, времето и местото на тестирање ќе ви биде 

навремено доставена на адресата наведена во формуларот. 

Доколку сакате, пред тестирањето, на интернет-страницата на Центарот, можете 

да ги разгледате следниве детали поврзани со тестот: 

     •  изгледот на тестот; 

     •  одделните делови од кои е составен тестот; 

     •  бројот на бодови што се доделува на секој дел; 

     •  типовите на задачите и на прашањата во секој дел од тестот. 

     

 

Инструкции за периодот непосредно пред тестирањето 

 
 Треба да дојдете навреме на испитот.  

 Во салата за тестирање треба да бидете најмалку 15 минути пред почнувањето 

на испитот.  

 По почнувањето на испитот нема да се дозволи влегување во салата за 

тестирање.  

 Задолжително понесете со вас документ за лична идентификација.  

 Задолжително понесете со вас две пенкала. 

 За време на тестирањето вашите мобилни телефони треба да бидат исклучени.  

 Комисијата може да одлучи да го отстрани од салата секој оној кој го попречува 

тестирањето или секој оној кој не го почитува принципот за самостојно 

работење. 

 Не смеете да ја напуштате салата за тестирање додека трае испитот (секако 

доколку не станува збор за здравствени проблеми). 

 Не е дозволено внесување книги, речници или какви и да е други помошни 

средства. 

 

 

 

 

 

Критериуми за почеток на полагањето  
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 Комисијата може да го означи почетокот на тестирањето кога: 

 

 член на комисијата ќе го провери идентитетот на секој кандидат;  

 на секој кандидат ќе му биде посочено неговото место од член на комисијата;  

 сите палта и чанти ќе бидат сместени на посебно место посочено од член на 

комисијата; 

 испитувачот ќе го провери вашиот идентитет и ќе ве упати на местото 

обезбедено за вас.  

.  

 

Инструкции на кандидатот за почетокот и за начинот на пополнување 

на тестот 

 
 Не го отворајте тестот сè додека тоа не ви го дозволи комисијата. 

 Слушајте ги внимателно упатствата од членот на комисијата. Доколку не сте ги 

разбрале упатствата, побарајте од членот на комисијата повторно да ви објасни. 

 Откако ќе ви биде дозволено да го отворите тестот, ќе ви биде дадено време од 

10 минути да го разгледате тестот и да прашате ако има нешто нејасно. Потоа 

веќе нема да бидат дозволени прашања и нема да биде дозволено членот на 

комисијата да дава дополнителни објаснувања.  

 Следете ги точно наведените објаснувања за секое прашање. Доколку нејасно е 

означен одговорот или се означени два или повеќе одговора тогаш нема да 

добиете поени за тоа прашање.  

 Ако се бара да напишете текст, треба да внимавате на бараниот број зборови.  

 Во делот Слушање исказот ќе го слушнете само еднаш, затоа слушајте 

внимателно. 

 Тестот треба читливо и јасно да го пополнувате.   

 Од член на комисијата ќе бидете информирани кога до крајот на тестот ќе 

останат уште 15 минути.  
 

 

Совети за усниот дел од тестирањето 
 

 

 Внимателно проучете ги инструкциите за усниот дел од тестирањето.  

 Бидете присутни во салата за тестирање најмалку 5 минути пред почнувањето 

на усниот дел од испитот. 
 

 

ОРГАНИЗИРАЊЕ ЧАСОВИ И ДАТУМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ 
 

За местото, датумот и часот на изведувањето на тестирањето кандидатот ќе биде 

известен преку и-мејл и во писмена форма на адресата наведена во формуларот. 

Кандидатот е должен да испрати потврден одговор дека ќе присуствува на 

тестирањето.  

Податоците за: местото, датумот и часот на изведувањето на тестирањето ќе 

бидат истакнати на интернет-страницата на ЦУТИС.  
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РАСПОРЕД НА ТЕСТИРАЊА ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010

 

  

Тест Просторија Датум Место 

Тест за сите нивоа УЈИЕ февруари 2010 г. Скопје/Тетово 

Тест за сите нивоа УЈИЕ јуни 2010 г. Скопје/Тетово 

  

  

 Инструкции за он-лајн тестирање 
 

Кандидатот треба да ги прочита внимателно упатствата дадени на веб-страницата на 

ЦУТИС (pdf). 

Текстот со закосени (италик) букви претставува упатство за начинот на решавање на 

поставената задача. 

Во задачите во кои се понудени повеќе одговори кандидатот треба да избере само еден 

одговор. 

Во делот Слушање кандидатот притиска на означеното копче и може да го слушне 

текстот само еднаш. 

Откако ќе го реши прашањето кандидатот треба да притисне на копчето следно. 

Откако ќе премине на следното прашање, кандидатот не може повторно да се врати на 

тоа прашање или на некое друго претходно прашање. 

 

 

ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  
 

Резултатот се добива по и-мејл најдоцна 5 дена од денот на изведувањето на 

испитот. На секој кандидат ќе му биде доставено писмено известување во кое ќе бидат 

образложени резултатите и ќе биде наведен вкупниот број поени, како и резултатите од 

секој одделен дел.  

На успешните кандидати две недели по објавување на резултатите ќе им биде 

доделен сертификат за одреденото јазично ниво.  

  

ОТКАЖУВАЊЕ ИЛИ ДОЦНЕЊЕ 
   

ОТКАЖУВАЊЕ ОД ИСПИТ 

 Кандидатот може да се откаже од испитот најдоцна пет дена пред објавениот 

испитен рок. Во тој случај 80 % од платените трошоци за испитот му се враќаат 

или, во договор со кандидатот, се префрлаат за еден од наредните термини за 

тестирање. 

 На кандидатот не му се враќаат уплатените средства, ако тој се откаже од 

тестирањето по рокот од пет дена, или ако не дојде на тестирањето.  

                                                 

 Овие термини ги определи комисијата за кандидатите кои ќе ги посетуваат 

курсевите на сите нивоа. Доколку кандидатите посетувале предавања, а сакаат да 

полагаат, можат да се пријават за наведениве термини или комисијата на ЦУТИС да им 

определи дополнителен термин за полагање по договор. 
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 Ако кандидатот се откаже од тестот  во текот на тестирањето, не може да се 

пријави за тестирање во истиот месец, ниту да ги пренасочи уплатените 

средства за следното тестирање.  

 

ДОЦНЕЊЕ НА ИСПИТ 

 Ако кандидатот задоцни на испитот, нема да му биде дозволено да влезе на 

тестирањето, а во договор со кандидатот, уплатените пари ќе му бидат 

префрлени за едно од следните тестирања. 

 

 

ПРАВА НА КАНДИДАТИТЕ КОИ НЕ ПОЛОЖИЛЕ 
 

Кандидатот кој не положил и/или не е задоволен од добиените резултати од 

тестирањето, може да побара од ЦУТИС да му овозможи увид во документацијата од 

тестирањето. 

Кандидатот има право  во рок од 15 дена по добивањето на резултатите да 

достави жалба  во која се наведени неговите забелешки.  

Комисијата преку и-мејл ќе го извести кандидатот за терминот за консултации. 

На закажаниот термин кандидатот треба да има документ за лична идентификација.   

Жалбата се поднесува до раководителите на ЦУТИС. По жалбата одлучува 

комисија формирана од ЦУТИС. 

 

 

 

ПОВТОРНО ПОЛАГАЊЕ 
Доколку кандидатот не го положи испитот, може повторно да се јави по истекот 

на три (3) месеци. Кандидатот повторно ги полага сите четири делови од тестот. 

Нема ограничување во однос на бројот на преполагања, меѓутоа за секое ново 

пријавување кандидатот повторно ја уплаќа целата сума. 

 

 

КРИТЕРИУМИ ЗА ДОБИВАЊЕ СЕРТИФИКАТ 

 
За да добие сертификат кандидатот треба: 

a. за прво ниво од вкупно 285 поени, за да положи кандидатот треба да освои 

минимум 144 поени, односно 55 % од секој испитен дел (видете ја табелата 

подолу). 

b. за второ ниво од вкупно 285 поени, за да положи кандидатот треба да 

освои минимум 144 поени, односно 55 % од секој испитен дел (видете ја 

табелата подолу). 

c. за трето ниво од вкупно 300 поени, за да положи кандидатот треба да 

освои минимум 156 поени, односно 55 % од секој испитен дел (видете ја 

табелата подолу). 
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 Прво ниво Второ ниво Трето ниво 

 време мак. 

поени 

мин. 

поени 

време мак. 

поени 

мин. 

поени 

време мак. 

поени 

мин. 

поени 

Слушање 40 

мин. 

55 28 40 мин.  55 28 40 

мин.  

55 28 

Читање 30 

мин. 

35 18 40 мин. 60 30 40 

мин. 

60 30 

Пишување 90 

мин. 

135 68 80 мин. 125 63 80 

мин. 

125 63 

Говорење 20 

мин. 

60 30 20 мин. 60 35 20 

мин. 

60 35 

Вкупно 180 

мин. 

285 144 180 

мин. 

300 156 180 

мин. 

300 156 

 

СЕРТИФИКАТ  
   

Сертификатот го издава Факултетот за јазици, култури и комуникации при 

УЈИЕ – Тетово и на него се потпишуваат деканот на Факултетот за јазици, култури и 

комуникации и директорот на ЦУТИС. 

  

Со известувањето за положениот испит, кандидатот добива и покана за 

доделување на сертификатот. 

  

Доколку кандидатот го изгуби сертификатот, Центарот ќе му издаде дупликат 

сертификат.  

 


