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Апликација за финансиско олеснување за плаќање на школарина  за 
академската 2018/19 година 

[Siblings discount] 
 

 
Со одлука на Ректоратот на УЈИЕ, Канцеларијата за финансиска поддршка ги 

објавува и ги администрира апликациите за финансиското олеснување за плаќање на 
школарина за двајца или повеќемина студенти од исто семејство (само членови на 
потесно семејство)  

Финансиското олеснување важи за активните студенти запишани во УЈИЕ во 
академската 2018/19 година  на првиот или на вториот циклус на студии. 
 
Висината на финансиското олеснување (намалување) 

 

 Првиот студент од семејството плаќа 100% од школарината; 

 Вториот студент од семејството плаќа 85% од школарината; [намалување 15%] 

 Третиот студент од семејството плаќа 75% од школарината  [намалување  25%] 
 
 

Условите на аплицирањето за финансиското олеснување 

- Право на аплицирање за финансиско олеснување (намалување на годишниот 

износ на школување) имаат членовите на потесното семејство кои се запишани во 

академската 2018/19 година.   

- Апликантите треба да имаат финансиска обврска за академската 2018/19 година 

- Намалувањето на годишниот износ на школување се применува кај вториот и 

третиот член на семејството 

- Финансиското олеснување (попустот) не се применува: 

o ако некој од студентите – член на потесно семејство-во академската 2018/19 

прима стипендија или финансиска помош од фондови кои се 

администрираат од УЈИЕ или од странски фондови; 

o ако некој од студентите – член на потесно семејство е ангажиран во 

програмата „работи-студирај“. 

o ако некој од студентите – член на потесно семејство-во академската 2018/19 

има финансиска обврска помала од 50% од износот на школарина за еден 

семестар. 

 

Забелешка: Ако еден од апликантите нема финансиска обврска повеќе од 50 % од износот 

на школарина за еден семестар, но помалку од школарината за една академска година, 

тогаш се овозможува пола од предвидениот попуст. 

 
 

Потребна документација: 

 

- Формулари за апликација, на веб-страницата  www.seeu.edu.mk < Финансиска 
поддршка> или во административна зграда бр. 802.10 каде треба и да се доставаат 
во одредениот рок 

- Рок за аплицирање: од 01.12.2018 г. до 28.02.2019 г. 

 

 

 

http://www.seeu.edu.mk/
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  Application Form – Siblings discount AY 2018/19 
 
1.  Family member’s studying at SEE University 

1.1 FIRST STUDENT of the family studying at SEE University  

First name:       

Family name:       

Date of birth:    (day)    (month)      (year)     

Gender:        Male    Female      

Student’s ID:       

Address       City:       

e-mail:       Mobile:       

 

Father’s name:       Mother’s name.       

 

Faculty:       Year of studies (I, II, III)       

Credits awarded:       GPA:       

 

Do you applied or receive scholarship or financial assistance from any other program for AY 2018/19? 

No     Yes    If yes, dates:             Programme:           

Have you been/ are you engaged at “Work and Study” Programme? 

No     Yes    If yes, dates:             Work place:           

 

1.2 SECOND STUDENT of the family studying at SEE University  

First name:       

Family name:       

Date of birth:    (day)    (month)      (year)     

Gender:        Male    Female      

Student’s ID:       

Address       City:       

e-mail:       Mobile:       

 

Father’s name:       Mother’s name.       

 

Faculty:       Year of studies (I, II, III)       

Credits awarded:       GPA:       

 

Do you applied or receive scholarship or financial assistance from any other program for AY 2018/19? 

No     Yes    If yes, dates:             Programme:           

Have you been/ are you engaged at “Work and Study” Programme? 

No     Yes    If yes, dates:             Work place:           
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1.3 THIRD  STUDENT of the family studying at SEE University 

  

First name:       

Family name:       

Date of birth:    (day)    (month)      (year)     

Gender:        Male    Female      

Student’s ID:       

Address       City:       

Phone number        Citizenship:       

e-mail:       Mobile:       

 

Father’s name:       Mother’s name.       

 

Faculty:       Year of studies (I, II, III)       

Credits awarded:       GPA:       

 

Do you applied or receive scholarship or financial assistance from any other program for AY 2018/19? 

No     Yes    If yes, dates:             Programme:           

 

Have you been/ are you engaged at “Work and Study” Programme? 

No     Yes    If yes, dates:             Work place:           

 

Certification 

I certify that all information provided in this application is complete and true. I understand that 

any misrepresenting or omission may by cause for denying financial I understand that SEE 

University reserves the right to deny financial assistance to anyone whom it considers not 

qualified, and to require withdrawal of any student at any time for reason it considers sufficient, 

including academic standing, and personal conduct.  

Signature of student 1: ____________________________________           Date: _________________ 

 

Signature of student 2: ____________________________________           Date: _________________ 

 

Signature of student 3: ____________________________________           Date: _________________ 

Contact Person:  

SEE University, Financial Aid Office, Campus Tetovo 802.10 

Tel. +389 44 356 044 

E-mail: financialaid@seeu.edu.mk 

mailto:financialaid@seeu.edu.mk

