
Канцеларија за Човечки Ресурси 
 
Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи на Р.Македонија, (Службен Весник 
на Р. Македонија бр. 62/2005) и член 123 од Законот за високото образование на 
Р.Македонија (Службен Весник на Р. Македонија бр. 35/2008), Универзитетот на Југоисточна 
Европа – Tетово објавува : 

  
 

О Г Л А С  
 

За избор/реизбор на соработник 
 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ 
 
Избор/реизбор на соработник за група предмети од Граѓанско право; 
 
 
 
II. Освен општите услови предвидени во Законот за високо образование на Р. 
Македонија, Статутот и Правилникот за избор и реизбор во наставно научно звање, 
соработник и наставно стручно звање на ЈИЕУ, кандидатите треба да ги исполнуват  и 
следните услови: 
 
 

 Мастер квалификација од областа на Граѓанско Право; 

 Да има запишани докторски студии во областа на Граѓанско Право; 

 За  сите овие  работни места пожелно е познавање на албански, македонски и 
англиски јазик, на академско ниво (за предавање) е неопходно. 

 Формулар за апликација на ЈИЕУ; 

 Доказ во кое се наведува искуството во настава (ако имаат); 
 

 
 
 
III. За да се пријават на  овој оглас, кандидатите треба да доставуваат (само преку е-
маил) : Пријавно Писмо и С.В., диплома (магистратура), доказ/потврда за запишување 
на докторски студии, листа на нивната професионална и научна  дејност и по една 
копија на првата рецензија (ако имаат). (Сите овие документи треба да се наведат во 
формата за доказ за поднесување на документацијата,која може да се земе во веб – 
сајтот на универзитеот, додека ќе бидат  доставени по селекцијата на кандидатите кои 
ги исполнуват условите). 
 
Наведените документи можат да бидат оригинални или заверени на нотар. 
 
 



IV.  Рок за пријавување  
Рокот за доставување на апликаците е 5 дена од денот на објавувањето на конкурсот. 
Конкурсот е објавен од  18. 09. 2012 – 22. 09. 2012   
 
Апликациите само преку е-маил: jobs@seeu.edu.mk 
 
 
V.   Адреса  
Универзитет на Југоисточна Европа 
Канцеларија за Човечки Ресурси 
Ул. Илинденска бб 
1200 Tетово, Македонија 
Контакт телефон: 044 356 087 

mailto:jobs@seeu.edu.mk

