
Студентите освен својата диплома од студирање на нашатиот Универзитет ќе добијат и 

меѓународно признат сертификат за познавање на компјутери и компјутерски програми. 

ECDL (European Computer Driving Licence) е вендорски и независен стандард со кој на 
ниво на ЕУ и целиот свет се дефинира единствена рамка на основни информатички 
знаења и вештини за крајните корисници на компјутерите. ECDL 
сертификатот потврдува дека сопственикот на сертификатот во потполност е 
компетентен за користење на персонални компјутери и основни програмски апликации 
во секојдневнате задачи на работа и дома. 

Надвор од Европа сертификатот е признат како ICDL - International Computer Driving 
Licence. 

ECDL наставниот план и програма опфаќа проверка на знаење за следната тематска 
целина (модули): 

Основни модули Стандардни модули 
Напредени 

модули 

Основи на компјутерот Презентации 

Обработка на текст 
напреднo ниво 

Основи на интернетот Користење на база на податоци 

Табеларни 
калкулации 

напреднo ниво 

Обработка на текст ИТ Безбедност 

Бази на податоци 
напреднo ниво 

Табеларни калкулации Онлајн колаборација 

Презентации 
напреднo ниво 

  Обработка на слика    

  Уредување на веб   

  Пројектно планирање   

 Дигитален Маркетинг  

 

Зошто ECDL? 

ECDL преставува меѓународен стандард на информатичката писменост. Програм кој го 
креирале стручни лица од целиот свет, а е проверен и одобрен од страна на 
релевантни меѓународни инцтитуции. 

Со преку 15 милиони кандидати во 148 земји ECDL стандардот преставува 
најраспространет стандард за информатичка писменост во светот. 

ECDL сертифицираниот програм е: 

 Меѓународно признат 
 Заснован на примени на високи стандарди за квалитет 
 Достапни за различни ИКТ знаења 
 Ускладен со потребите на пазарот на трудот и технолошкиот напредок 
 Вендорски независен 

 

http://www.ecdlmakedonija.mk/osn_moduli/Modul1-Osnovi_na_kompjuterot.pdf
http://www.ecdlmakedonija.mk/stand_moduli/Modul6.pdf
http://www.ecdlmakedonija.mk/nap_moduli/obrada_teksta_am3.pdf
http://www.ecdlmakedonija.mk/nap_moduli/obrada_teksta_am3.pdf
http://www.ecdlmakedonija.mk/stand_moduli/Modul5.pdf
http://www.ecdlmakedonija.mk/nap_moduli/tabelarni_kalkulaci_am4.pdf
http://www.ecdlmakedonija.mk/nap_moduli/tabelarni_kalkulaci_am4.pdf
http://www.ecdlmakedonija.mk/nap_moduli/tabelarni_kalkulaci_am4.pdf
http://www.ecdlmakedonija.mk/osn_moduli/Modul3.pdf
http://www.ecdlmakedonija.mk/stand_moduli/Modul7-IT_bezbednost.pdf
http://www.ecdlmakedonija.mk/nap_moduli/baza_na_podatoci_am5.pdf
http://www.ecdlmakedonija.mk/nap_moduli/baza_na_podatoci_am5.pdf
http://www.ecdlmakedonija.mk/osn_moduli/Modul4.pdf
http://www.ecdlmakedonija.mk/stand_moduli/Modul8-Onlajn_kolaboracija.pdf
http://www.ecdlmakedonija.mk/nap_moduli/prezentaci_am6.pdf
http://www.ecdlmakedonija.mk/nap_moduli/prezentaci_am6.pdf
http://www.ecdlmakedonija.mk/stand_moduli/Modul9-Obrabotka_na_slika.pdf
http://www.ecdl.org/index.jsp?p=94&n=609


Видови на сертификати: 

ECDL Base 

ECDL Base сертификатот го стекнува кандидатот кој ќе ги положи модулитее: Основи 

на компјутерот, Основи на интернет, Обработка на текст, Табеларни 

калкулации. ЕCDL Start сертификатот гарантира дека кандидатот е целосно 

компетентен за користење на персонален компјутер и работа со наведените апликации 

во сертификатот кои се полагаат. 

ECDL Standard 

 

ECDL Standard сертификатот се стекнува после успешно положени ECDL 

Base модулите со додаток на модулите презентации и користење на бази на 

податоци. ECDL Core сертификатот претставува потврда дека кандидатот е  потполно 

компетентен за користење на компјутер согласно со избраните модули. 

 

ECDL Profile 

ECDL Профил сертификатот кандидатот го стекнува после ECDL Base 

сертификатот ако одбрал да полага еден или повеќе ECDL стандард модули. Гарантира 

дека сопственикот на сертификатот е во потполност компетентен за користење на 

компјутер, основни канцелариски и дополнителни специфицирани програмски 

апликации во секојдневната работа. Моментално на македонски јазик кандидатите 

можат да полагаат Презентација и Користење на база на податоци. И на англиски јазик 

можат да се полагаат модулите: ИТ Сигурност, Онлајн Соработка, Обработка на слика и 

Обработка на веб. 

Како до сертификат 

 

Стекнување на ECDL сертификат е можно исклучиво на нашиот Универзитет. 

Знаењата за секој модул се тестираат посебно. Тестот трае 45 минути.  

Подготовка за полагање на испит 

Посетување обуки за полагање не е обавезително. Кандидатите можат да се 

подготвуваат самостално со користење на литература, или посетување на соодветен 

курс/ обука на нашиот Универзитет. 

 


