
1

П Р И РАЧ Н И К
за студенти

Академска 2013/14 година



2

АКАДЕМСКИ ИНФОРМАЦИИ 4
Структура на студиските програми 4
Начин на студирање  4
Mаксимален број кредити  4
Присуство на студентите на настава 5
Оценување и евалвација  5
Оценување  5
Заведување на оценките (Транскрипти) 7
Наставна план-програма 7
Администрација на завршните испити  7
Барања за завршните испити  7
Реализација на завршните испити и мониторинг  8
Отсуство, доцнење и неуспешност 8
Промена на оценката  9
Бодови и среден успех  9
Академски напредок  10
Клиничка настава за студентите 11
Практична настава за студентите 11
Повлекување од студиите  12
Академски календар 12
БИБЛИОТЕКА 13
Библиотекарската web-апликација PMB 13
Библиотечната колекција и читалните 13
Работното време на библиотеката 13
IT Help Desk 14
УСЛУГИТЕ НА ИНФОРМАТИЧКАТА ТЕХНОЛОГИЈА 14
Студентски идентификувачки картици 14

Мрежна сметка 14
Пристап на компјутерите во универзитетски кампус  14
Промена на лозинката на мрежната сметка 15
MySEEU 17
Eмаил - Официјална комуникација со студентите 18
Пристап на официалната емаил сметка 18
Промена на лозинката на емаилот 19
LIBRI – СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА УЧЕЊЕТО 21
Како да пристапите до ЛИБРИ 21
Пријавување на предметот од студентите  22
Почетната страница на ЛИБРИ и материјали за предметот 23
Испратете ја вашата домашна задача преку ЛИБРИ 25
ИНФОРМАЦИИ ЗА ФИНАСИСКИТЕ ПРАШАЊА    26
Школарина 26
Задоцнети плаќања 26
Враќање на школарината  27
Кориснички профил на студентот  27
Уплата за студентски дом  27
ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ 28
Сообраќајот во УЈИЕ кампус, Тетово 28
Заштита на средината на Универзитетот 28
Непушачка средина, без алкохол и дрога 29
ЕТИЧКИ КОДЕКС НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 29
Мисија и цели 29
Одговорност кон студентите 30
Студентски кодекс на однесување 30
Примена 31

Со
др

ж
ин

а



3

Почитувани студенти, добредојдовте на Универзитетот на Југоисточна Европа!
Овој момент за вас е најважниот и 
најемотивниот бидејќи претставува нов 
академски почеток во најсовремениот кампус 
не само во Македонија туку и во регионов. 
Кога избравте да студирате на Универзитетот 
на Југоисточна Европа вие избравте, пред се, 
атрактивна и одговорна високообразовна 
средина, која многу ветува. Јас сум сигурен 
дека ќе бидете редовни на предавањата и на 
вежбите и со помош на вашите професори и 
асистенти ќе вложите напори за надминување 
на тешкотиите и навремено ќе ги завршите 
вашите студии.
Вие ќе бидете подготвени со соодветни знаења 
за потребите на пазарот на трудот и единствено 
тука вие ќе може да ги воочите културните и 
академските различности со кои ќе се соочите 
во текот на вашите студии на Универзитетот на 
Југоисточна Европа.
Иако во овој период доминираат различни 
важни фактори, со отворањето и развојот на 
општеството, а во рамките на политичката, 
економската и социјалната транзиција нам ни 
е императив да се движиме напред кон нови 
стандарди, да одговориме на барањата на 
пазарот на трудот на кои влијаат глобалната 
економија, брзиот развој на образованието, 
науката и технологијата. Тука, би сакал 
да истакнам дека целта на стратегијата на 
Универзитетот на ЈИЕ е ваше долгорочно 

професионално развивање.
Проектите и модерните програми кои ги 
имплементиравме и ќе ги имплементираме 
јасно сведочат за далекосежните цели кои 
директно се поврзани со иднината на новата 
генерација на знаење.
Модерните информатички технологии, сега не 
се само алатки за презентација на постојните 
содржини, туку и алатки за презентирање 
на новите модели и за совладување на 
универзитетските знаења. Примената на оваа 
технологија го смени односот на информации 
и на комуникација во рамките на образовните 
институции и научните знаења, што е случај и 
со нашиов Универзитет.
Ми преставува голема чест што сте тука. УЈИЕ 
го цени фактот што го избравте токму овој 
Универзитет, имајќи ја предвид тековната 
академската понуда. Универзитетот ќе ви 
помогне да бидете градители на подобра 
иднина за себе и за нашево општество.
Во оваа пригода, Ви посакувам успешни 
студии на нашиов Универзитет и се надевам 
дека ќе поминете незаборавни мигови за време 
на вашите студии. 
Ви благодарам за покажаниот интерес да 
студирате на Универзитетот на Југоисточна 
Европа!

Проф. д-р Замир Дика, ректор на УЈИЕ
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АКАДЕМСКИ ИНФОРМАЦИИ

Структура на студиските програми
Програмите кои водат до диплома се модуларни, изразени со акумулација на кредити според Европскиот кредит 
трансфер систем (ЕКТС) за добивање универзитетска диплома потребни се 180 ЕКТС кредити. Бодовите на 
кредитите и редоследот по кој тие можат да се акумулираат зависи од издадената наставна програма. 
Основниот модул на студирање е семестрален предмет со ЕКТС кредити приложени во одобрената наставна 
програма на Универзитетот. Се добива соодветен број кредити кога успешно ќе се заврши семестралниот 
предмет како што е опишано и во овој Правилник. За  пријавување на некои семестрални предмети кои се дел 
од  студиската програма  можеби ќе биде потребно успешно да го поминат предусловот  и  да положат  еден или 
повеќе такви предмети.  

Начин на студирање 
Во зависност од режимот на студии студентите можат да се назначат како:

• редовни или 
• вонредни студенти 

Од редовните студенти се очекува да го завршат првиот циклус на студии во период од три години (180 ЕКТС) 
или од четири години (240 ЕКТС). Периодот на студирање може да биде намален доколку на приемот се добијат 
кредити за претходните студии. Студентите мора да 
завршат со првиот циклус на студии за период од 5 или од 6 години од датумот на првото запишување или ќе 
заврши нивниот статус на студенти.
Студентите можат да се префрлат од редовни на вонредни студии со пријавување во канцеларијата за упис и по 
консултации со соодветниот декан на факултетот и со проректорот за академски прашања. Овие трансфери се 
дозволени само во текот на периодот на регистрирање на предметите и студентите не можат да се префрлаат од 
редовни на вонредни студии по започнување на семестарот. При трансферот мора да се почитува критериумот 
за преодност од една во друга академска година за соодветната програма за редовни студии. 

Mаксимален број кредити 
На студентот може да му се дозволи да се запише за студирање на еден дополнителен предмет во текот на еден 
семестар и да добие до 6 дополнителни ЕКТС кредити (значи 36 ЕКТС кредити за семестар) доколку:

Начин на студирање
• редовни студии
• вонредни студии
• on-line студии
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• Добивање просек на оцени најмалку 9.00;
• Дозвола од деканот на факултетот;
• Уплата на одредената школарина.

Присуство на студентите на настава (доспиломски студии)
Секој предавач е должен да води евиденција за присутност на наставата од страна на студентите.
Формуларот за присутност ќе Ви биде предаден на почетокот на семестарот и истиот ќе треба да се достави 
до Деканатот на крајот на семестарот. Предавачот е должен овие формулари да ги има во текот на секој час 
како доказ за усогласеност со регулативата при мониторингот  од Деканатот.
Секој студент мора да присуствува на најмалку 70% од вкупниот број на часови предвидени за предметот 
(Предавање и Вежби), со цел да може да го полага испитот.
Секој студент кој нема да го исполни овој критериум, НЕМА да има право да го полага испитот ниту да ја 
следи Летната Школа и ќе треба повторно да го регистрира предметот.

Оценување и евалвација
На Универзитетот се користат различни методи за оценување и за евалвација со цел да се осигури изведбата 
на студентите и да се задржат квалитетот и високите академски стандарди. Оценувањето и евалвацијата се 
изведуваат во согласност со: објавените информации за предметот, критериумите и резултатите од учењето. 

Оценување 
Оценките се одредуваат во согласност со објавените критериуми за оценување. Иако е потребна некаква 
форма на конечен испит, конечната оценка на студентот за дадениот предмет се базира на неговата/нејзината 
акумулирана работа во текот на семестарот и нема да биде одредена само со еден финален тест. Предавачот ќе 
ги достави резултатите од испитот електронски до Службата за студентски прашања во период од 10 работни 
дена по завршувањето на конечниот испит.
Оценките на Универзитетот се оформуваат врз основа на бодовно оценување. Дополнително просекот на 
оценките ќе се пресметува и ќе биде наведен во уверението од официјалниот регистар (транскриптот) во 
согласност со долунаведената табела.



Shkalla e 
vlerësimit Опис на 

оценката Оценка
Еквивалент 
оценка со 
буквиОд -До

95% -100% Извонредно 10.0 A/A+
85% - 94% Одлично 9.0 A-/B+
75% - 84% Многу добро 8.0 B
65% - 74%  Добро 7.0 C
51% - 64% Задоволително 6.0 D
0% - 50% Не поминува 5.0 F

Непотполна 
оценка (IN) N/А

Без податоци N/А

Непотполна оценка (Incomplete -IN)
Студентот може да добие непотполна оценка доколку не го 
завршил сето она што е потребно за предметот до крајот на 
семестарот, туку завршил значаен дел од работата. 

Одговорност на студентот е да даде релевантни информации 
на предавачот и да го постигне договорот со што ќе се 
задоволат другите барања за предметот. Предавачот ја 
доставува конечната оценка до студентскиот сервис кога 
студентот ќе ја достави потребната работа. Доколку не 
се завршат барањата во период од една година тогаш 
автоматски студентот добива оценка со која не се поминува. 

Повлекување (Withdrawal-W)
Доколку студентот се реши да се повлече од предметот, задолжително 
е тој/таа да го пополни Формуларот за повлекување од предметот. 
Формуларите за повлекување можат да се подигнат од канцеларијата 
на советникот на студентите на факултетот. Доколку не се комплетира 
процесот за повлекување, тогаш студентот ќе добие оценка (5) со која 
не се поминува. Студентот може да се повлече од предмет без академска 
казна доколку го потполни формуларот за повлекување во студентскиот 
сервис до крајот на четвртата недела откога започнале предавањата 
според академскиот календар. Повлекувањето од петтата до десеттата 
недела се дозволува само во исклучителни случаи и за тоа е потребно 
одобрение од предавачот и од деканот на факултетот. Откажувањето 
и повлекувањето во текот на петата и десеттата недела ќе се забележи 
со „W“ на извештајот за оценките на студентот. Со овој знак „W“ не 
се означува вашата изведба, ниту, пак, се користи при сметањето на 
просекот на оценки. Почнувајќи од единаесеттата недела на предавање, 
студентот може да се повлече само во случај на незгода или сериозна 
болест што е надвор од ваша контрола и само доколку „непотполната 
оценка“ (НО) не е практична. Вообичаено повлекувањата од овој 
вид значат и повлекување од сите предмети, иако за тоа се добива 
„непотполна оценка“ (НО) онаму каде се завршува значителен дел 
од работата. Предавачот и продеканот на факултетот треба да го 
потпишат барањето за повлекување во овие околности. Доколку се 
прифати барањето, тоа ќе се назначи со симболот „W” за сите предмети 
за кои не сте имале право да добиете непотполна оценка. 
Без податоци за дадената оценка (N/A)

Ова означување ќе биде наведено во досието на студентот 
(транскриптот) за случаи кога студентот се регистрирал во класот, но 
не била дадена оценка од предавачот. Ова нема да влијае на просекот на 
оценките на студентот и може да се промени во оценка кога предавачот 
ќе ја достави формалната оценка.
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Заведување на оценките (Транскрипти)
Оценките од студентите се заведуваат во транскриптите од студентскиот сервис и тие се секогаш достапни по 
барање на студентот и на други овластени лица. 

Наставна план-програма
Предавачите треба да им обезбедат наставен план на студентите на почетокот на семестарот. Наставниот 
план треба да содржи краток опис за предметот, цели како и резултати од учењето и тука е вклучен и методот 
за евалвација и за оценување. Наставниот план, исто така, треба да содржи и опис на активностите кои ќе се 
изведуваат во текот на наставата, но исто така треба да бидат дадени и податоци за датумите на колоквиумите 
и за завршните испити. 
Одобрените наставни план-програми се достапни преку електронскиот систем за управување со учењето 
(LIBRI) на почетокот на секој семестар. 

Администрација на завршните испити 
На ниво на Универзитетот има две редовни сесии за завршни испити, кои приближно се одржуваат една 
недела по официјалното завршување на семестарот.
Испитните сесии не треба да го надминат периодот од две недели. 
На ниво на Универзитетот се организира една „дополнителна“ испитна сесија во текот на академската 
година, во август, на крајот на академската година. Во оваа сесија ќе можат да се полагаат предметите од цела 
академска година. Максималната оценка која може да се добие во ова сесија е 8 (осум), освен во случаи кога 
студентите побарале да ја подобрат оценката од минатите испитни сесии. 

Барања за завршните испити 
Завршните испити се закажуваат во согласност со редовниот академски распоред и вообичаено не треба да 
надминат три часа. 
Испитите се изведуваат во текот на периодот за испити закажани од Канцеларијата за академско планирање. 
Барањата за одржување завршен испит во период поинаков од периодот наведен во официјалниот распоред ќе 

Студентски сервиси:
Локации: 801, 802

Понеделник - Петок  
08.00 - 16.00



8

се прифатат од канцеларијата на студентскиот сервис и со нив ќе се постапува според деканот на факултетот 
во координација со студентскиот сервис. 
Надворешната евалвација се регулира со одделна процедура на Универзитет во согласност со Законот за 
високо образование. 

Реализација на завршните испити и мониторинг 
Должност на предавачот е да го организира и да го следи реализирањето на завршните испити или на нивните 
еквиваленти. Членовите на кадарот, исто така, се должни да дадат што поголем придонес во воспоставувањето 
услови на ред, тишина и на чесни методи на работа во испитната просторија. Тоа вклучува и распоред на 
седење (наизменично), давање и собирање тестови, време на почнување и завршување, доцнење и итни 
случаи. Се очекува сите колеги да бидат на располагање во текот на испитната сесија без разлика дали се 
закажани да го надгледуваат испитот или не. 
Студентите се должни да го задржат интегритетот на својата работа. 
Студентите со посебни потреби на кои им е потребна дополнителна поддршка за завршување на испитот 
треба претходно да се пријават преку советникот за студентите, кој во соработка со студентскиот сервис ќе 
го исполни тоа барање. 

Отсуство, доцнење и неуспешност
Кога е можно, предавачот треба да биде однапред известен доколку студентот не може да присуствува на 
испит.
На студентот којшто доаѓа доцна на завршниот испит, додека сè уште трае, може да му биде дозволено да 
полага, доколку предавачот смета дека е во ред. 
Студентот којшто полага дополнително закажан испит после регуларниот испит, ќе добие нови испитни 
прашања.
Неочекуваното отсуство од студентот ќе резултира со оценката 5 (не поминува) на завршниот испит. 
 Оценката за предметот во целост ја одредува предавачот. 
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Промена на оценката 
Студентот има право да бара промена на оценката доколку студентот верува дека има грешка во 
пресметувањето, во оценувањето или доколку студентот не успеал да се повлече навремено. 
Предавачот на предметот има целосна одговорност за одредување на оценката. Предавачот треба да ги објави 
оценките неофицијално пред да бидат заведени со цел на студентите да им даде можност за објаснување за 
одредената оценка. Одговорност на студентот е да контактира со предавачот на предметот за да дискутираат 
за оценката или да се смени неговата /нејзината оценка пред да се заведат оценките. Ова мора да се направи 
по неофицијалното објавување на резултатите, но пред да бидат официјално заведени. 

Студентот има право да поднесе жалба на оваа официјална одлука од предавачот по заведувањето на оценките 
во транскриптот. Тој/таа треба да поднесат жалба за промена на оценката (формулар) кај советникот за 
студентите во период од 5 дена по заведување на резултатите во транскриптот. Студентот може да побара 
промена на оценката поради технички работи или да се формира комисија за објективни или посложени 
работи. Релевантните материјали од предавачот или од другите (на пр. тестови, критериумите за оценување 
др.) мора да се достават како докази. 

Во случаи кога се бара промена на оценката поради технички работи, наставно-научниот совет на факултетот 
донесува конечна одлука и го известува студентот. Во другиот случај, наставно-научниот совет назначува 
комисија. Комисијата се состои од тројца членови од кои двајца мора да се од иста или од слична област. 
Предавачот за кого се работи не може да биде член на комисијата. Комисијата го разгледува случајот и 
донесува одлука. Одлуката се дава написмено на студентот. Оваа одлука е конечна.
Овој процес за жалби мора да заврши во рок од 20 дена по завршувањето на испитната сесија. 

Бодови и среден успех 
Методот кој се користи за одредување на средната вредност на оценките се нарекува просек на оценки. 
Просекот на оценки е број кој се движи од 5.0 дo 10.0. Овој просек на оценки се одредува на следниов начин. 
За секоја оценка се наведува и вредност на кредит-оценка која е базирана на систем за оценување за 6 бода 
опишан во табелата во член 8. Оценките N/A и IN не се сметаат во просекот на оценки. 
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За да се пресмета вкупниот просек на оценки се следи истиот процес, односно секоја оценка се множи со 
бројот на кредитите што следуваат за конкретниот предмет. Потоа збирот на добиените вредности се дели со 
збирот на кредитите што следуваат за секој предмет и количникот го дава конечниот просек. 

Академски напредок 
Со цел студентот (на редовни студии) да продолжи со студиите од една во друга академска година тој/таа 
мора да ги исполнува следниве критериуми: 

- За премин од прва во втора академска година, студентот мора да има минимум 36 кредити за тековните 
академски студии.

- За премин од втора во трета академска година, студентот мора да има минимум 96 кредити за тековните 
академски студии 

- За премин од трета во четврта академска година, студентот мора да има минимум 156 кредити за 
тековните академски студии.

- Сите студенти треба ги исполнат барањата кои се однесуваат на практичната настава во согласност со 
Законот за високо образование.

Студентите кои ги исполниле минималните критериуми, но го немаат потребниот број кредити плаќаат 25% 
од вредноста на останатите кредити за повторна регистрација на предметите. 
Студентите кои на крајот на академската година нема ги исполнат горенаведените критериуми нема да можат 
да продолжат со студиите во следната академска година. 
Овој член не се однесува за студентите на вонредни студии. 
Студентите кои не ги исполнуваат критериумите од член 19 имаат право повторно да го запишат истиот 
семестар во следната академска година.

Повторното запишување ќе се изврши според следнава процедура: 
• Треба да го потполнат формуларот со барање за повторно запишување (кој може да се земе од студентскиот 

сервис) и да го достават до советникот за студентите на одредениот факултет. Во прилог на барањето 
треба да биде и транскриптот-уверението за положени испити.

• Формуларот со барањето мора да го потполни продеканот на факултетот и тука треба да бидат наведени 

Критериуми за 
продолжување во следната 
академска година:

• во втора год. : 36 кредити;
• во трета год.: 96 кредити
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условите за повторно запишување: кои испити од претходната година тој/таа може да ги полага, износот 
на пари кој треба да се плати (50% од вредноста на останатите кредити). 

• Потполнетиот формулар студентот мора да го достави до студентскиот сервис за повторно запишување 
и потврда за извршената уплата. 

За студентите кои завршиле со предавањата во последната година на студии, но не дипломирале навреме 
важи истата процедура за повторно запишување. 

Клиничка настава за студентите
Универзитетот на ЈИЕ се обврзува, во обем, 10 % од задолжителните предмети и 10% од изборните предмети 
на сите студиски програми од секоја студиска година, да ги изведува преку клиничка настава.
Наставно-научниот совет на факултетот одлучува за предметите за кои може да се изведува клиничка настава 
кои се составен дел од предметната програма, го определуваат распоредот за изведување на оваа настава и 
другите организациони аспекти за реализирање на обемот. 
Клиничката настава ќе се изведува од истакнати стручњаци од практиката од соодветната област.
Клиничката настава ќе се реализира преку соодветните предметни програми во обем дефиниран со овој 
Правилник. 

Практична настава за студентите
Согласно со овој Правилник, Универзитетот на ЈИЕ се обврзува да изведува практична настава со определен 
обем, времетраење и начин на нејзина реализација, која не може да биде пократка од 30 дена. 
Факултетите  во соработка  со Центарот за кариера обезбедува услови за изведување на практичната настава  
во соработка со соодветни правни субјекти.
Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е под надзор на ментор од редот на академскиот 
кадар на соодветниот факултет.
Менторот на практичната настава во соработка со канцеларијата на деканот, при упатување на студентот на 
практична настава должен е да му издаде на истиот:

- потврда за упатување на практична настава на секој студент пооделно;
- дневник за водење евиденција на секојдневните активности.

Реализацијата на практичната настава се изведува во просториите на организацијата (институцијата) каде 

Центар за кариера

Поддршка за клиничка 
и  практична  настава
Локација: Зграда 701

Понеделник - Петок  
08.00 - 16.00



12

што е упатен студентот по претходна взаемна согласност меѓу Универзитетот и определената институција 
(организација).
За време на реализацијата на практичната настава студентот добива секојндевни напатствија и од одговорното 
лице во организацијата примател на студентот.

По завршувањето на практичната настава, студентот ја враќа кај менторот, од страна на одговорното лице во 
организацијата (институцијата), потпишаната и заверена потврда со која бил упатен на практична настава 
како и пополнетиот дневник за секојдневно извршуваните активности.
По собирањето на сите доставени потврди од страна на студентите до менторот, тој/таа доставува листа на 
студентите кои успешно ја завршиле практичната настава до Студентскиот сервис.

Повлекување од студиите 
Доколку студентот сака да се повлече од студиите при УЈИЕ тој/таа мора :

- Да ја регулира уплатата во канцеларијата Бурсар.
- Да провери со библиотекарот дали има некои книги кои не се вратени во библиотека и да плати за 

заостанатиот долг. 
- Да потполни формулар - изјава за повлекување и да ја достави во студентскиот сервис.
- Да ги земе документите и да ја предаде идентификациската картичка. 

Академски календар и подготовка за понуда на предмети
Студентите се пријавуваат за предметите пред почетокот на семестарот. Вообичаено студентите се пријавуваат 
во април/мај за зимскиот семестар и декември за летниот семестар. Пријавувањето за предметите се врши 
електронски. Студентите можат да се пријавуваат и да се одјавуваат за часовите/ за предметите само во 
првите четири недели на почетокот на семестарот. По овој период не се дозволуваат промени во распоредот. 
Академскиот календар се објавува на веб-страницата на Универзитетот на годишно ниво пред почетокот на 
академската година.

Годишниот академски 
календар се објавува 
на веб страницата на 
универзитетот: 

http://www.seeu.
edu.mk/mk/current-
students/calendar
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БИБЛИОТЕКА
Во склоп на ЈИЕУ функционира и библиотеката “Max van der 
Stoel”, во објектот 702. Во ЈИЕУ, истовремено функсионираат 
и библиотеките ограноци, и тоа во Факултетот за Бизнис 
Администрација, Факултетот за Науки и Современи Технологии 
и Факултетот за Јазици, Култура и Комуникации, како и ЈИЕУ 
во Скопје.

Библиотекарската web-апликација PMB
Во библиотеката “Max van der Stoel” организацијата и 
систематизацијата на книгите се прави со помош на web-
апликацијата PMB кој е од типот ILS (Integrated Library System). 
Во склоп на која функсионира и модулот- online public access 
catolog- OPAC (јавна страница за корисниците). 
https://library.seeu.edu.mk/
Користејќи го online  каталогот корисниците имат  пристап до сите материали: насловот, авторот, содржината, 
резимето, преведувачот, серијата, издавачката  куќа, едициајта, год. на издавање, и сл.

Библиотечната колекција и читалните
Во моментот, библиотеката  има  преку 14 300 наслови или  преку 40 000 примероци и тоа на албански, 
англиски, македонски, германски, француски и др. јазици, во разни области.  За да нудиме по добри услуги, 
универзитетската библиотека е претплатник на електронски датабази .
Читалните се со капацитет од 200 корисници, капацитетот на салата на состаноци е за 20 корисници и истото 
може да се  користи и за групно работење. Главната читална е опремена за: презентации,  конференции, исто 
така има и опрема за симултан превод. 

Работното време 
на библиотеката
Позајмување и примање на 
книгите  во читалните:

Понеделник - Петок  
08.00-21.00 часот
Сабота    
10.00-14.00 часот
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УСЛУГИТЕ НА ИНФОРМАТИЧКАТА ТЕХНОЛОГИЈА
Информатичката технологија игра витална улога во развивање на универзитетот во еден од најдобрите 
универзитети на земјата. Преку широк спектар на алатки, услуги и ресурсите кои ги нуди одделот на 
информатичката технологија на универзитетот, на студентите им се нудаат многу можности за употреба на 
модерната технологија.

Студентски идентификувачки картици
Картиците се бесплатни за сите студенти регистрирани во ЈИЕУ. Картиците се земаат во канцеларијата за прием.

Мрежна сметка
Мрежната сметка е основа за пристап на компјутерите во универзитетски кампус. Мрежната сметка обезбедува 
безбеден пристап до мрежата и компјутерските ресурси на кампусот. 
На сите студенти им се обезбеди мрежна сметка. Мрежната сметка се состои од корисничкото име и лозинката. 
Корисничкото име и лозинката ќе ви требаат за да се вклучите на некој од компјутерите на универзитетски 
кампус вклучувајќи и компјутерите во компјутерските лаборатории.

Пристап на компјутерите во универзитетски кампус 

Ако ова е прв пат 
што добивате 

пристап на 
компјутерите во 

универзитетскиот 
кампус, ќе ја 

добивате следната 
слика.

Притиснете 
ги копчињата 
CTRL+ALT+DEL 
и ќе ја добивате 
следната слика.  

IT Help Desk
Локација: Зграда 400

Понеделник – Петок  
08.00 - 16.00

https://i.seeu.edu.mk/
sites/it/mk/Sitepages/
Default.aspx
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Пополнете ги дадените полиња со ингеренциите на мрежната сметка. Кликнете на копчето “Sign In” на десната 
страна со која ќе се вклучете на вашата сметка од каде ќе можете да ги реализирате сите online активностите 
на универзитетот.

Промена на лозинката на мрежната сметка
Одделот на информатичката технологија има обезбедено многу можности за корисниците да ја сменат 
лозинката на мрежната сметка. Следните редови даваат инструкции за можностите за промена на мрежната 
лозинка.

1. Промена на лозинката од “MySEEU” пред истекување на рокот
Следната адреса ви овозможува пристап до “MySEEU”. https://my.seeu.edu.mk
По успешна автентикација во MySEEU, кликнете на “Промена на Лозинка” под “Услугите на Профилот” на 
левата страна на страницата и ќе ја добиете страницата каде што ќе имате можност да ја променете лозинката 
на сметката, е-мејлот или двете одеднаш.
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Откако сте ја внеле лозинката во соодветните полиња следејќи ги инструкциите, кликнете на 
“Промени” и промената на лозинката ќе биде успешно завршено.
2. Промена на лозинката од кампус пред истекување на рокот
Откако сте влегувале на било кој од компјутерите во универзитетскиот кампус, притисни ги 

копчињата CTRL + ALT + DEL и ќе добиете следново мени:
Кликнете на копчето “Change Password” и пополнете ги 
потребните полиња.
Откако сте ја внеле лозинката (старата лозинка и новата лозинка 
двапати) кликнете на следното копче и процесот на променување 
ќе биде завршена успешно. 

3. Промена на лозинката преку емајл по 
истекување на рокот

Пристапот (во било која од пребарувачите како на IE, Firefox, 
Chrome или преку мобилен телефон) се врши преку следнава 
адреса: https://my.seeu.edu.mk/resetgapps/ 
Следете ги дадените упатства и вашата лозинка ќе биде успешно 
променета.
Забелешка: Важно е да имате пристап до вашата e-mail адреса во 
спротивно не ќе можете да ја користите услугата.

4. Промена на лозинката преку СМС по 
истекување на рокот

Пристапот (во било која од пребарувачите како на IE, Firefox, 
Chrome или преку мобилен телефон) се врши преку следнава 
адреса: https://my.seeu.edu.mk/reset 
Следете ги дадените упатства и вашата лозинка ќе биде успешно 
променета.
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MySEEU

https://my.seeu.edu.mk

Забелешка: Ако сакате да ја користите оваа услуга, Ве молиме бидете сигурни дека вашиот мобилен број е 
напишано правилно во делот на вашите персонални податоци во MySEEU инаку не ќе можете да го добиете 
PIN кодот испратен од системот.

5. Последен начин да ја смениете лозинката на вашиот профил е да се 
оди на лице место со документ за идентификација во зградата 400

Забелешка: вашата лозинка на мрежната сметка истекува 180 дена од датумот на последната промена, по 
истекот на рокот нема да можете да имате пристап до вашиот профил, додека не ја променете.

MySEEU
MySEEU е официјален извор за информации во универзитетот. MySEEU обезбедува безбеден пристап до 
заштитени академски и административни податоци преку интернет. Исто така, може да се погледне, да 
додадете, ажурирате вашите лични информации. Студентите имаат пристап до личните финансиски биланс 
и лична транскрипта. Студентите можат 
да изберат начинот на кој тие сакаат да 
бидат информирани за прашањата кои 
се однесуваат на нивната сметка преку 
електронска пошта, телефон или и двете.
Забелешка: Ве молиме проверете го 
бројот на мобилниот телефон во вашиот 
профил и бидете сигурни дека бројот 
е валиден. Ако сакате да добивате 
известувања за вашата мрежна сметка, 
внесете го вашиот број во согласност со 
дадените упатства.
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Eмаил - Официјална комуникација со студентите
Универзитетот има потреба за брза и ефикасна комуникација со запишаните студенти. На секој студент му е 
издадена мрежна сметка и eмаил сметка кои може да ги користи во текот на времето додека тој е запишан во 
универзитетот. Емаилот е механизам за формална комуникација меѓу универзитетот и студентите.  
Од студентите се очекува да ги проверат своите емаил сметки постојано, со цел да остануваат во чекор 
со комуникациите во универзитетот. Студентите треба да се осигуруваат дека имаат доволен простор во 
нивните сметки кои ќе им овозможува испраќање / примање пораки.

Пристап на официалната емаил сметка
Следната адреса ви овозможува да пристапите на 
официалата емаил сметка. http://webmail.seeu.edu.mk/
Внесете ги ингеренциите на емаил сметката дадени на 
канцеларијата на прием и кликнете на “Sign In”.
Ако ова е првиот пат на пристап на вашата e-mail сметка, ќе 
добиете краток опис за вашата e-mail сметка. Препорачувана 
е да ги прочитате внимателно правилата и условите во врска 
со вашата емаил сметка. За да ја активирате вашата сметка 
ве молиме следете ги инструкциите, и вашата сметка ќе биде 
подготвена за користење.
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Промена на лозинката на емаилот
За да ја смените вашата e-mail лозинка, одкако што ќе се поврзете во вашата емаил сметка, на главната 
страница кликнете на “Settings” под “Settings” табот на горниот дел на десната страна на страница, страницата 
на “Settings” ќе се отвори. Изберете го табот “Accounts” и под “Change account settings:”, кликнете на “Google 
Account Settings” и како резултат ќе ја добиете следната страница.
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Сега кликнете на “Security” на левата страна за да се добие можност да ја сменете лозинката на 
емаилот. Кликнете на копчето “Change Password” и ќе ја добиете следната слика:

Пополнете ги сите потребни полиња, следете ги инструкциите и кликнете на копчето “Save” да го заврши 
процесот.
Забелешка: Лозинка на емаилот нема рок на траење, но од безбедносни причини е подобро да се менува 
најмалку на секои 180 дена.
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LIBRI – СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА УЧЕЊЕТО

Како да пристапите до ЛИБРИ
Одете директно на веб-страницата https://libri.seeu.edu.mk

Вие може да пристапите до платформата за учење ЛИБРИ преку веб-страницата. Кликнете на 
линкот и додадете го во вашиот веб-прелистувач омилени за да имате полесен пристап понатаму.
Внесете ги корисничкото име и лозинката во формуларот за пријавување.
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Пријавување на предметот од студентите 
Студентите можат да се пријават за соодветниот предмет преку ПИН. 
Стандардниот ПИН за секој предмет кој се креира на ЛИБРИ е 123456, но овој ПИН може да 
го промени секој предавач. Затоа, подобро е да се обратите кај вашиот професор кој може да ве 
информира за ПИН.

За да се пријавите за соодветниот предмет (откако веќе сте се логирале во системот на ЛИБРИ), 
кликнете на линкот Мои предмети и на врвот на бараното поле внесете го корисничкото име на 
професорот (на пример h.abazi) и кликнете на копчето барај.
Од дадената листа на предмети изберете го соодветниот предмет и семестарот и потоа кликнете на 
Запиши се со ПИН и внеси го точниот ПИН. Тогаш вашиот предмет ќе биде пријави.
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Почетната страница на ЛИБРИ и материјали за предметот
По пријавувањето на вашите предмети, и-мејл пораките, известувањата и форумите за дискусија 
кои се посебни за вашите предмети ќе се појават на десната страна на страницата. Исто така, сите 
предмети ќе бидат наведени кога ќе кликнете на линкот Мои предмети на левата страна.

Сл. 1: Регистрирани предмети 

По кликнување на линкот Мои предмети може да пристапите до информациите за одреден 
предмет со кликнување на копчето Внеси пред тој предмет.
Потоа во табот за содржина на главниот предмет ќе се појават два панели : Панел за навигација 
(слика.2) и Панел за содржина на предметот (слика.3).

Поддршка за “LIBRI”

Локација: Зграда 701.03



24   Сл.2: Панел за навигација  Сл.3: Панел за содржина на предмет
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Преземање материјали преку панелот за навигација: По кликнувањето на Мои предмети и по 
избирање на соодветниот предмет ќе видите дека има панел за навигација на врвот на левата страна 
од страницата. Преку овој панел вие ќе може лесно да се движите по содржината на предметот со 
кликнување на саканиот материјал или фолдер.
Симнување материјали преку панели за содржина на предметот: На главниот панел за 
содржината на предметот ќе се отвори листа на линковите за досието, фолдерите и за другата 
содржина и ќе се разликуваат во зависност од инструкторот и предметот. Вие  вообичаено ќе го 
најдете силабусот на предметот, очекувањата и потребните материјали за почетокот на предметот. 
Како што поминува семестарот, ќе бидат додадени повеќе линкови од инструкторот. Повторно вие 
лесно може да се движите по содржината на предметот со кликнување на посакуваниот материјал 
или фолдер.

Испратете ја вашата домашна 
задача преку ЛИБРИ
Со цел да ја испратите вашата домашна 
кликнете на соодветниот Drop Box   (Сл.4) кој 
е наведен во некој фолдер или на соодветно 
место определено од професорот. Потоа со 
кликнување на копчето Прелистување вие 
може да прикачите документ (макс. документ 
за прикачување е 20Mb). Доколку имате некои 
забелешки во однос на видот на домашната 
работа, нив може да ги внесете во полето Опис 
(*задолжително) и потоа на крајот да кликнете 
на иконата прикачи и на тој начин вашата 
домашна автоматски ќе биде испратена до 
вашиот предавач.

Сл.4 Drop Box



ИНФОРМАЦИИ ЗА ФИНАСИСКИТЕ ПРАШАЊА   

Задоцнети плаќања

Школарина
Канцеларија Бурсар  ги обработува уплатите на школарината, 
вклучувајќи ги тука и заостанатите уплати.
Студентите ја плаќаат школарината во тековниот износ за 
поединечната студиска програма и за одредената студиска година. 
Школарината се одредува на годишно ниво и студентите може да 
очекуваат и некое покачување во текот на студиите. Износот е 
одреден од Одборот на Универзитетот и е објавен во Конкурсот за 
запишување на студенти. 
Има неколку начини за уплата на школарината.  
Студентите може ја плаќаат школарината за целата академска 
година кога ќе се запишат. Висината на школарината зависи 
од режимот на студии (редовни студии, вонредни студии или 
студии од дистанца). Има попуст од 3% од годишната школарина 
за студентите кои ќе ја платат школарината однапред за целата 

академска година. 
Студентите можат да ја уплатат школарината на рати (две или 
четири).
Студентот кој ќе ја плаќа школарината на две рати мора да 
ја изврши уплатата до 30 септември за зимскиот семестар од 
тековната академска година и до 28 февруари за летниот семестар 
од тековната академска година. 
Студентот кој ќе ја плаќа школарината на четири рати мора да 
изврши четири еднакви уплати според следниов распоред:

- 30 септември
- 31 ноември
- 28 февруари
- 30 април

Има дополнителна наплата за студентите кои нема да ја платат 
школарината на четири рати. Дополнителната наплата ја одредува 
и ја објавува Одборот на Универзитетот.

Доколку студентот не го исплати 
навремено долгот кон Универзитетот, 
Канцеларијата Бурсар праќа формално 
потсетување и на билансот се додаваат 
дополнителни наплати. На студентот 
потоа му се дава дополнителен период 
од 14 дена за да се исплати заостанатиот 
долг. 
По овој период на студентот му се 
праќа второ потсетување за задоцнето 
плаќање и период од 14 дена за да 
го исплати заостанатиот долг. Во 
овој период студентот нема да има 

пристап до сервисите/ капацитетите 
на Универзитетот. Тука се вклучени - 
но не се се ограничени - издавањето 
на транскрипти, сертификати и 
дипломи, пристап до компјутерската 
мрежа (исклучувајќи го системот за 
електронско управување со наставата), 
библиотеката, универзитетските 
информациски системи (формуларот 
за запишување, регистрирање часови, 
регистрирање испити). Овие рестрикции 
ќе се применуваат додека не се исполнат 
обврските и соодветната канцеларија не 

го прекине блокирањето. 
Доколку досието на студентот не се 
среди во тек на 14 дена од второто 
потсетување, тогаш неговиот/нејзиниот 
статус нема да биде неактивен што значи 
дека се блокирани сите академски и 
административни услуги. 
Доколку студентот го знае тоа, а 
има тешкотии во реализирањето на 
уплатата, тогаш треба да контактира 
со Канцеларијата Бурсар пред датумот 
одреден за плаќање со цел да се разгледаат 
можните алтернативи.
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Враќање на школарината 
Студентот може да побара враќање на школарината доколку тој/таа се повлече од програмата.
Во овој случај враќањето на школарината ќе биде според следниов распоред. 

- Доколку поткрепеното барање за враќање се направи во текот на семестарот и до крајот на третата недела на студентот 
ќе му се повратат средствата во износ од 75% од уплатата.

- Доколку поткрепеното барање за враќање се направи во текот на семестарот до крајот на четвртата пред петтата недела, 
на студентот ќе му се вратат средствата во износ од 50% од уплатата.

По четвртата недела од семестарот, без оглед на причините, на студентот нема да му врати ништо од износот бидејќи се 
смета дека Универзитетот ги направил сите трошоци за услугите кои ги понудил на студентот.

Кориснички профил на студентот 
За секој студент се отвора кориснички профил за да се следат кредитите и уплатите. Школарините, сместувањето и другите 
уплати се впишуваат на профилот на студентот.
Кредитите за програмата „Работа-студирање“, стипендиите и другите извори на уплата се додаваат на профилот во текот на 
семестарот или на почетокот на следниот семестар. Сите студенти кои добиваат финансиска поддршка треба да ги уплатат 
неисплатените средства до крајот на секој семестар. 
Универзитетот го задржува правото да ги менува условите и периодите за политиките за финансиската поддршка, 
школарината и за другите уплати. 

Уплата за студентски дом 
Студентите уплатуваат членарина за своето сместување во студентскиот дом на Универзитетот. Износот го одредува 
Универзити.ком (University.com).
Уплатите ќе се вршат месечно до 5-ти секој месец. Во сите случаи кога студентот не ги исполнува своите финансиски 
обврски, ќе биде парично казнет дневно по 1 евро за секој ден на доцнење. 30 дена по истекот на крајниот рок студентот ќе 
го загуби правото за сместување во студентскиот дом. 
Студентот може да достави писмено барање за доцнење до операцискиот менаџер на Универзити.ком. Тој ќе го достави до 
Комисијата за студентски домови, која ќе го разгледа барањето, ќе донесе одлука и ќе го информира студентот.
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ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ

Сообраќајот во УЈИЕ кампус, Тетово
Максималната   дозволена брзина на движење на возилата иснесува 20 км/ч.
Паркинг просторот е организиран на начин на дефинирање на зони за паркирање  по однос на 

категорија на корисници т.е. издвоени се деловите за студенти, вработени и гости. Автомобилите 
треба да се точно паркирани  ни на овие места. 

Студентите мора да се паркираат на означените места за паркирање.

Автомобилите не треба да се возат на местата означени за пешаци освен со дозвола од службата 
за обезбедување  за пристап за лицата со посебни потреби, за итни случаи или испорака. 

Заштита на средината на Универзитетот
Универзитетот е посветен да биде еколошки, со одржливо користење на електричната енергија  

и промовирање на свесноста за еколошките прашања. Се очекува од кадарот, студентите и 
посетителите да придонесат за ова со намалување на употребата на електричната енергија и со 
почитување на средината на кампусот. 

Забрането е фрлање отпадоци од било каков вид вон соодветните инсталирани капацитети. 
Кадарот, студентите и посетителите мора да ги користат корпите за отпадоци кои се поставени 
за оваа цел. 

Хартиите , пластиките  и конзервите мора да се стават во означените контејнери за рециклирање. 
Забрането е плукање на било кое место на Универзитетот. 
Забрането е оштетување на материјалните добра (во и  надвор) кои се во сопственост на  

Универзитетот. 
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Непушачка средина, без алкохол и дрога
Алкохолот не се дозволува  во просториите на Универзитетот  во било кое време , алкохол може 

да се служи само  на посебни настани  организирани од канцеларијата на ректорот, одобрени 
од генералниот секретар.

Универзитетот  забранува продажба, дистрибуирање, поседување или користење  на опојни  и 
другите нелегални материи  во просториите на Универзитетот во било кое време.

Со студентите и кадарот  кои продаваат, дистрибуираат или конзумираат или се под влијание 
на алкохолни пијалаци или нарткотични материи ќе се справува според Правилникот за 
дисциплински мерки. Се очекува од посетителите да ги почитуваат овие правила. 

Пушењето не е дозволено во било која зграда на Универзитетот  во било кое време.  Непочитувањето 
на оваа одредба за  забрането пушење  ќе ја забележат работниците во службата за обезбедување 
и ќе ги информираат канцеларијата за човечки ресурси кој  ќе преземе дисиплински мерки  
и/или ќе ги извести државните авторитети. Пушењето е единствено дозволено и на строго 
дефинирани места на отворен простор каде веќе е инсталирана инфраструктура,  потребна за 
отпадоци  од цигарите  каде што нема последици по безбедноста. 

ЕТИЧКИ КОДЕКС НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

Мисија и цели
Универзитетот е заедница која почива на принципите на плурализам, толеранција, почитување 

на разликите и на критичко размислување.
Основна цел на Универзитетот е да промовира мултијазичен и мултикултурен пристап во 

високото образование и да развива програми кои вклучуваат меѓународна перспектива.
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Одговорност кон студентите
• Вработените се должни да ги охрабруваат студентите да имаат слободен и сериозен пристап 

кон студиите, давајќи им најдобра морална и професионална поддршка.
• Членовите на наставниот кадар не смеат да ги обесхрабруваат и да ги спречуваат студентите во 

преземањето самостојни истражувања кои ќе го збогатат нивното знаење.
• Вработените се должни да го почитуваат достоинството на студентот и не смеат да прават 

разлика меѓу студентите по која и да било основа. Посебни критериуми за оценување на 
студентите се: знаење, разбирање и посветеност. 

• Наставниот кадар е должен да се спротивстави на секој облик на интервенција во врска со 
полагањето на испитите.

• Наставниот кадар не смее да ги условува студентите за преземањето на нивните обврски и 
за полагање испити со купување конкретна литература и други трудови на професорот, со 
сексуални услуги или уцени, ниту, пак, со материјални или други изнуди.

Студентски кодекс на однесување
• Ќе се запознам со моите права и обврски утврдени со академските правила и акти и ќе 

покажувам должна почит кон сите вработени.
• Како студент ќе се залагам за подигање на академскиот дух, и моето дејствување нема да биде 

насочено кон:
1) промена на квалитетот на официјалните документи;
2) користење материјали кои не се авторизирани од професорот за подготовка на испитот;
3) препишување од другите студенти за време на испитот;
4) соработка за време на испитот со кој и да било преку давање и примање информации без 

посебна дозвола од професорот;
5) прикрадување, купување или какво и да било стекнување информации за испитот кои не се 

дозволени;
6) соработка во лабораториската работа, домашна задача или во која и да било друга работа 

што треба индивидуално да ја изработам;



7) замена со друг при полагање испит, при изработка компјутерски програми, теми, есеи или 
друга писмена работа, говори, цртежи, скулптури или друга уметничка работа подготвена 
целосно или во соработка со друг;

8) учество во плагијат, што значи преземање текстови без знаење на нивните автори, или во 
преземање на идеите и аргументите на друг без негова согласност;

9) саботирање на работата на другите студенти;
10) фалсификување на кои и да било универзитетски документи;
11) замена или фалсификување на добиените експериментални податоци од лабораториските 

проекти или од други истражувања;
12) олеснување или помагање на каква и да било академска нечесност.
13) несоодветно користење мобилни телефони и комуникациска технологија.

• Доколку утврдам дека приложените стандарди можат да се подобрат, тогаш со должна почит ќе 
ги претставам своите идеи пред соодветните тела во академската средина.

Примена
• Овој Кодекс треба да биде имплементиран во насока на ефикасно реализирање на целите и на 

прокламираните заложби.
• Во случај на етичка дилема, вработените и студентите можат да се обратат до Единицата по 

Биоетика на УЈИЕ, односно до извршниот комитет на единицата како независен орган кој ги 
засновува своите одлуки на овој Кодекс и на Статутот на Универзитетот.

  

Важни линкови:
http://webmail.seeu.edu.mk (E-Mail)
https://seeu.edu.mk (Home)
https://my.seeu.edu.mk (E-Services)
https://libri.seeu.edu.mk (Online Learning)
https://library.seeu.edu.mk (Library)
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