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Врз основа на член 9, став 1, алинеја 2 и 3, член 16, член 92, став 3, од Законот за
високото образование на Република Северна Македонија, „Службен весник“ бр.
82/2018, Одборот на Универзитетот на Југоисточна Европа на 15.03.2019 го донесе
овој:

СТАТУТ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на уредување
Член 1
Со овој Статут се утврдуваат и се уредуваат: статусот, мисијата и раководењето на
Универзитетот на Југоисточна Европа – УЈИЕ (во понатамошниот текст: Универзитет);
остварувањето на автономијатана Универзитетот; организацијата, надлежностите и
начините за основање на органите и телата на Универзитетот; дејноста и составот на
Универзитетот; статусот, организацијата и дејноста на единиците во неговиот состав;
статусот, организацијата и управувањето со студентите; студентскиот правобранител;
реализацијата на студии; финансирањето и имотот на Универзитетот; студиските
програми; наставно-научните, наставно-стручните, научните, соработничкитеи другите
звања на наставниците, соработниците и другите вработени; научните истражувања;
обезбедувањето квалитет, соработката со високообразовните институции во и надвор
од земјава како и други важни прашања за реализација на дејноста на Универзитетот.
Положба на Универзитетот
Член 2
(1) Универзитетот на Југоисточна Европа е независна приватно-јавна
непрофитна високообразовна институција која остварува јавен интерес.
(2) Универзитетот се состои од факултети и институти како единици на
Универзитетот со свои права и обврски дефинирани со Закон.
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(3) Универзитетот е член на Интеруниверзитетската конференција и на
други асоцијации на високото образование.
Назив и седиште на Универзитетот
Член 3
(1) Називот на Универзитетот на албански јазик е „Universiteti i Evropës
Juglindore“, а скратеницата на тоа е „Universiteti i EJL“.
(2) Називот на Универзитетот на англиски јазик е„South East European
University”, а скратеницата на тоа е „SEE University“.
(3) Називот на Универзитетот на македонски јазик е„Универзитет на
Југоисточна Европа“, а скратеницата на тоа е „Универзитет на ЈИЕ“.
(4) Церемонијалниот назив на Универзитетот на латински јазик е
„Universitas Evropae Orientalis Meridionalis“.
(5) Универзитетот е со седиште на: Bul. Ilindenska 335, 1200 Tetovë, Republika
e Maqedonisë së Veriut; бул.Илинденска 335, 1200 Тетово, Република
Северна Македонија; Blvd. Ilindenska nr. 335 1200 Tetovo, Republic of
North Macedonia.
Печат, симболи и други обележјанаУниверзитетот
Член 4
(1) Универзитетот има свој печат.
1. Печатот ги содржи називот и седиштето на Универзитетот.
2. Во печатот на Универзитетот е содржано името Република Северна
Македонија.
3. Во средината на печатот на Универзитетот е трокракиот симбол на
Универзитетот.
4. Универзитетот има два печата:
4.1.Сув печат со тркалезна форма, во средината со трикракиот симбол
наУниверзитетот и со натпис на називот на Универзитетот на
латински јазик: Universitas Europae Orientalis Meridionalis. Овој печат
се употребува за издавање дипломи за степен на стручна
подготовка.
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4.2.Печат со тркалезна форма, во средината со трикракиот симбол на
Универзитетот и натпис во два реда на три јазици (албански,
македонски и англиски јазик) каде што во внатрешниот ред е
содржано името на Република Северна Македонија, а во
надворешниот називот и седиштето на Универзитетот. Овој печат се
употребува за архивско работење на Универзитетот.
(2) Симбол на Универзитетот е знамето на Универзитетот.
1. Знамето на Универзитетот е бело со правоаголна форма, а во средина
на знамето е содржан симболот на Универзитетот опкружен со називот
на Универзитетот налатински јазик, а во продолжение е називот на
Универзитетот на трите јазици (албански, македонски и англиски јазик).
(3) Ректорските инсигниисе во октагонална форма и во средина на
инсигниите е содржан трокракиот симбол на Универзитетот опкружен со
називот на Универзитетот на латински јазик.
(4) Печатот,симболите и другите обележја на Универзитетот ги одредува
Одборот на Универзитетот по предлог на Сенатот.
(5) Единиците на Универзитетот имаат право да ги употребуваат називот,
симболот и знамето на Универзитетот на начин утврден со овој Статут.
(6) Датумот на годишнината на Универзитетот е 19 ноември (денот на
основање на УЈИЕ).
Мисија на Универзитетот
Член 5
(1) Универзитетот има мисија:
1. Да организира студии според акредитирани студиски програми со
поширока европска и меѓународна перспектива.
2. Да се придржува кон залагањето за достигнување извонредна наставна
и научно-истражувачка дејност.
3. Да биде отворен за сите, базиран на праведност и заслуги.
4. Да ги заштити автономијата на Универзитетот и академската слобода.
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5. Активно да бара соработка со другите универзитети, како во Република
Северна Македонија така и со универзитети во Европа и пошироко.
6. Да придонесува за високото образование на албански јазик.
7. Даго унапредува меѓуетничкото разбирање.
8. Да креира можности за секоја индивидуа во еднакви услови да добие
високо образование и да се образува во текот на целиот живот.
9. Да обезбеди повеќејазичен и мултикултурен пристап кон наставата и
научноистражувачката работа.
10. Да развива граѓанска и академска одговорност во општеството.
Академска заедница и етички кодекс
Член 6
(1) Академската заедница ја сочинуваат лицата избрани во наставно-научни,
наставно-стручни,научни и соработнички звања и студентите.
1. Редовните професори остануваат членови на академската заедница и
по нивното пензионирање.
(2) Членовите на академската заедница се обврзани да го реализираат
етичкиот кодекс на Универзитетот.
II. АВТОНОМИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
Содржина и заштита на автономијата
Член 7
(1) Универзитетот, единиците и академската заедница уживаат автономија
во согласност со Уставот, законите и со ратификуваните меѓународни
договори, надвор од какви и да било политички или други надворешни
влијанија во однос на нивната дејност.
(2) Автономијата на Универзитетот ја вклучува и одговорноста на членовите
на академската заедница кон општествената заедница во која тие
дејствуваат.
(3) Автономијата

на

Универзитетот

вклучува:

академска

слобода,

автономија на управувањето, финансиска автономија, кадровска
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автономија,

неповредливост

на

универзитетскиот

простори

неприкосновеност на автономијата.
1. Академската слобода ги опфаќа слободата на организирање и
изразување на членовите на академската заедница; слободата на
научноистражувачката

работа;

независноста

на

внатрешната

организација; слободата на наставата, спроведувањето на научните
истражувања и публикации; изборот на студиски програми и нивното
толкување; утврдувањето на условите за студии во трите циклуси на
студии; доделувањето наставно-научни, наставни, стручни звања и
друго.
2. Автономијата

во

остварувањето

управувањето
и

развојот

се
на

изразува

во:

планирањето,

високообразовната

дејност;

воспоставувањето и уредувањето на внатрешната организација;
донесувањето на Статутот и другите општи акти и други прашања
утврдени со Закон.
3. Финансиската

автономија

вклучува

независно

располагање

со

средствата добиени од школарината и од партиципацијата на
студентите,

донациите

научноистражувачка

и

дејност,

од

други

издавачка

извори
и

за

апликативна

вршење
дејност.

Универзитетот одлучува самостојно за акумулација на финансиските
средства.
4. Кадровската автономија ја вклучува автономијата во донесувањето
одлука за потребата од вработување или ангажирање лица со наставнонаучно, наставно-стручно, научно, исоработничко звање во изборот на
лицата и во одредување на условите за вработување и ангажирање во
согласност со Законот, Статутот и со правилниците.
5. Неповредливост

на

универзитетскиот

простор

подразбира

декаполицијата и другите државни органи на безбедност не можат без
согласност на ректорот, деканот, директорот или на лицето овластено
од нив, да влегуваат во овој простор, освен за спречување на
извршување кривично дело што непосредно претстои или на започнато
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кривично дело, за задржување на неговиот сторител, како и во случај
на природни и други непогоди.
6. Неприкосновеност на автономијата на Универзитетот подразбира дека
автономијата на Универзитетот не може да биде нарушена со:
6.1. неповикано учество во дејноста на Универзитетот и
6.2.извршување високообразовна и друга дејност, што ги загрозува
правата на членовите на академската заедницанасочени кон
дискриминација на човекот и граѓанинот, во однос на полот,
половата ориентација, расата, бојата на кожата, националната и
етничката припадност, социјалното потекло, политичкото и
верското

убедување

и

припадност,

возраста,имотната

и

општествената положба.
(4) Се забранува партиско организирање и дејствување, како и истакнување
партиски обележја на Универзитетот.
(5) Автономијата не смее да се толкува на начин кој вклучува повреда на
човековите права.
Отчетност и одговорност на Универзитетот
Член 8
(1) Отчетноста и одговорноста на Универзитетот се изразуваат преку:
1. Поднесување

годишен

извештај

за

работата

во

рамките

на

универзитетската заедница и пошироката јавност.
2. Поднесување извештај за финансиското работење.
3. Создавање внатрешен систем за

оценување на ефективноста,

ефикасноста и на квалитетот на дејноста на Универзитетот, според
системот на соодветна метрика.
4. Реализација на оценување и самоевалуација во согласност со Законот и
со актите на Универзитетот.
Заштита на автономијата
Член 9
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(1) Универзитетската автономија ужива судска заштита.
(2) Во случаи на повреда на автономијата, Универзитетот има право да
поведе судска постапка пред надлежниот суд.
Мирно решавање на споровите
Член 10
(1) Споровите меѓу членовите на академската заедница на Универзитетот и
споровите меѓу единицитесе решаваат спогодбено, во заедничките
органи и преку друг начин на разбирање во согласност со овој Статут и со
правилниците.
(2) За решавање на споровите во Универзитетот се формира комисија.
(3) Извештајот на комисијата се доставува до ректорот, кој постапува по
него.
(4) При решавање на споровите не може да се попречува редовната дејност
на Универзитетот.
Промовирање на работата на Универзитетот и информирање на јавноста
Член 11
(1) Работата на Универзитетот е јавна.
(2) Состаноците на органите на Универзитетот се јавни.
(3) Во случаи кога на состаноците на органите се разгледуваат прашања што
се тајни, со одлука на органот јавноста може да биде исклучена.
(4) За својата работа, своите одлуки и активности Универзитетот ја
информира јавноста преку дневни весници, радио, телевизија и преку
други медиуми.
(5) Универзитетот ги поседува следниве средства за јавно информирање:
1. Веб-страницата на Универзитетот, каде што се објавуваат Статутот и
другите општи акти на Универзитетот, одлуките за акредитација на
студиските програми итн.
2. Билтенот на Универзитетот.

10

III. СТАТУС НА ПРАВНО ЛИЦЕ И СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
Статус на Универзитетот
Член 12
(1) Универзитетот има статус на правно лице, со права и обврски одредени
со Законот и со овој Статут.
(2) Во правниот промет со трети лица Универзитетот настапува во свое име
и за своја сметка.
(3) Универзитетот има свои сметки од кои ги реализира обврските во
правниот промет.
(4) Единиците на Универзитетот немаат својство на правно лице.
Состав на Универзитетот
Член 13
(1) Универзитетот се состои од следниве единици: факултети, научни
институти и други единици.
(2) Универзитетот во условите одредени со закон може да основа трговски
друштва и други субјекти.
Факултети
Член 14
Во состав на Универзитетот се следниве факултети:
1. Факултет за бизнис и економија
2. Правен факултет
3. Факултет за јазици, култури и комуникација
4. Факултет за современи науки и теxнологии
5. Факултет за современи општествени науки
Научни институти
Член 15
Во состав на Универзитетот се следниве научни институти:
1. Научeн институт „Макс ван дер Штул“
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2. Институт за животна средина и здравје
3. Институт за применети истражувања во бизнисот иинформатиката.
Внатрешна организација на единиците на Универзитетот
Член 16
Единиците на Универзитетот за реализирање на својата дејност може да се
организираат во: оддели, катедри и центри.
Внатрешни организациони единици на Универзитетот
Член 17
(1) Во состав на Универзитетот може да се основаат и други внатрешни
организациони единици, како: институти, сектори, центри, библиотека,
технолошки паркови, центри за правни и бизнис-совети, правни
клиники, центри за социјална работа и друга помош на граѓаните.
(2) Актот за основање го донесува Одборот на Универзитетот по предлог на
Сенатот во согласност со овој Статут.
(3) Кон одлуката е потребно да се обезбедат:
1. елаборат за основање;
2. средства за работа;
3. план и програма за работа;
4. објект, опрема и простор;
5. потребен број работници;
6. други услови.
Овластувања на универзитетските единици
Член 18
(1) Единиците на Универзитетот ги имаат правата и обврските утврдени со
Законот и со овој Статут.
(2) Факултетите, институтите, центрите и другите единици на Универзитетот
немаат статус на правно лице и не можат да поседуваат подвижен и
недвижен имот, како и права на интелектуална сопственост, како и
сопствени сметки.
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(3) Универзитетот ја спроведува набавката за сите академски единици и за
другите организациони единици.
(4) Универзитетските единици во правниот промет дејствуваат со симболите
на Универзитетот во согласност со Законот и со овој Статут.
Овластувања на внатрешните организациони единици на Универзитетот
Член 19
Внатрешните организациони единици на Универзитетот можат да имаат
одредени права во правниот промет во обем и под одредени услови со актот за
основање и со правилник.
Статусни промени на Универзитетот
Член 20
(1) Универзитетот може да се спои, да се подели или да се присоедини
според условите и постапката утврдени со Законот за високото
образование, Законот за установи и со овој Статут.
(2) Статусни промени може да се спроведуваат и за единиците во рамките
на Универзитетот, односно може да се спојат, да се поделат или да се
присоединат.
IV. ОРГАНИ И ТЕЛА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
Член 21
Главните органи на Универзитетот се: Одборот на Универзитетот, Сенатот,
Ректорот и Ректорската управа.
Одбор на Универзитетот
Член 22
(1) Одборот

на

Универзитетот

е

колективен

управен

орган

на

Универзитетот.
(2) Одборот е одговорен за институционалното функционирање на
Универзитетот, за стратегијата, стратегиските политики и за сите одлуки
поврзани со финансиските прашања, со цел да се обезбедат одржливи
услови за нормално функционирање на Универзитетот.
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(3) Одборот подготвува годишен извештај и го објавува на веб-страницата
на Универзитетот.
(4) Членовите на Одборот на Универзитетот се избираат од Одборот по
завршувањето на мандатот на претходните членови. Во посебни случаи
на предвремено завршување на мандатот на одреден член, Одборот
може да избере нов член. Мандатот на новиот член трае до истекот на
мандатот на претходниот член.
(5) Одборот се состои од седуммина членови од кои:
1. Двајца меѓународни членови, кои може да бидат номинирани во
консултација со дипломатските претставништва на ЕУ и на САД (од
соодветни академски асоцијации или институции);
2. Тројца членови, државјани на Република Северна Македонија, членови
на кадарот на Универзитетот со полно работно време, избрани од
Сенатот на Универзитетот.
3. Двајца членови од општествената заедница кои не се дел од кадарот на
Универзитетот, избрани преку конкурс од кои едниот е од бизнисзаедницата и има докажан конкретен придонес за високото
образование и науката, а вториот е од асоцијациите или од
академската заедница на Република Северна Македонија и нема
конфликт на интерес.
4. Во случај на изразен интерес од Владата, односно од Министерството
за образование и наука кои учествуваат во кофинансирање на
Универзитетот, еден од двајцата члена од алинеја 3, став 5 од овој член
се номинира од нив.
Член 23
(1) Одборот има претседател и потпретседател.
(2) Претседателот и потпретседателот на Одборот се избираат од Одборот
на Универзитетот, од своите членови, на начин утврден со Деловник за
работа на Одборот.
(3) Претседателот на Одборот на Универзитетот претседава со Одборот на
Универзитетот.
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(4) Потпретседателот на Одборот на Универзитетот ќе претседава со
Одборот во отсуство на претседателот.
(5) Претседателот

на

Одборот

има

право

на

дополнителен

глас.

Дополнителниот глас е функционален во случај на еднаков број гласови
од членовите на Одборот.
(6) Членовите на Одборот на Универзитетот, странски државјани, можат да
учествуваат во активностите на Одборот и во други форми кои не
вклучуваат физичко учество, кое се опишува со правилото усвоено од
Одборот на Универзитетот.
(7) Ректорот на Универзитетот учествува во работата на Одборот, без право
на глас.
Член 24
(1) Секој од членовите на Одборот има мандат од четири години, со право
на уште еден избор, под услов да не се назначуваат или да се
преназначуваат за членови лица кои наполниле 70 години.
(2) Времетраењето на мандатот на претседателот и потпретседателот на
Одборот на Универзитетот соодветствува со времетраењето на нивниот
мандат на членување во Одборот, или завршува со нивната смрт, оставка
или со нивното разрешување на начин утврден во став (3) на овој член.
(3) Мандатот на членот на Одборот може да престане со разрешување во
следниве случаи:
1. Кога е осуден со правосилна пресуда за сторено кривично дело за што
е предвидено затвор над 6 месеци.
2. Однесување кое може да придонесе за нарушување на угледот на
Универзитетот.
3. Неспособност за извршување на работните задачи, поради физичка или
ментална неспособност, утврдена со лекарска потврда.
4. Континуирано неуспешно извршување на работните обврски, како и
упорно одбивање за нивно извршување.
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Член 25
(1) Одборот на Универзитетот во согласност со овој Статут основа свои
помошни тела во форма на комитети или комисии за посебни задачи.
(2) Одборот на Универзитетот избира Извршен комитет, Комитет за ревизија
и управување со ризик и др.
1. Извршниот комитет е составен од:
-

Претседател на Одборот на Универзитетот кој претседава со
Комитетот;

-

Заменик-претседател на Одборот на Универзитетот;

-

Еден од членовите на Одборот, избран од Одборот.

1.1. Состаноците на Извршниот комитет може да ги свикува:
-

Претседателот на Одборот на Универзитетот;

-

Ректорот;

-

Мнозинство на членови од Одборот на Универзитетот.

1.2.Одборот на Универзитетот во рамките на своите надлежности
одредува права и обврски за извршниот комитет определени во
Деловникот за работа на Одборот.
1.3.Извршниот комитет за својата работа дава извештај на Одборот.
1.4. Кој и да било член на Извршниот комитет, странски државјанин,
може да учествуваа во активностите на Комитетот и во други форми
кои не вклучуваат физичко учество, кое се опишува со Деловникот
за работа на Одборот на Универзитетот.
2. Комитетот за ревизија и управување со ризици е составен од:
-

Претседателот на Одборот на Универзитетот;

-

Еден член на Одборот од деловната заедница;

-

Еден член на Одборот од Сенатот на Универзитетот.

2.1 Комитетот за ревизија и управување со ризици му препорачува на
Одборот на Универзитетот да назначи независни надворешни
ревизори за извршување на годишната ревизија на финансиските
извештаи.
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2.2 Ревизорите ќе доставуваат извештај доколку тоа се бара од Одборот
на Универзитетот или од Комитетот за ревизија и управување со
ризик.
2.3 Организацијата и функционирањето на Комитетот за ревизија и
управување со ризици се регулирани со Деловник за работа на
Одборот на Универзитетот.
Член 26
Генералниот секретар на Универзитетот истовремено е и секретар на Одборот на
Универзитетот и на Извршниот комитет.
Надлежности на Одборот на Универзитетот
Член 27
(1) Надлежностите на Одборот на Универзитетот се:
1. Обликување на мисијата на Универзитетот, на предлог на Сенатот и
грижа за нејзино реализирање;
2. Подготовка и усвојување на стратегијата за развој на Универзитетот;
3. Усвојување на буџетот и на годишната сметка, предложени од ректорот
и разгледани од Сенатот во согласност со Статутот;
4. Надгледување и преземање соодветни мерки за обезбедување
ефективна употреба на ресурсите, заштита на универзитетската
сопственост вклучувајќи ја и стратегијата за управување со ризик;
5. Одлучување за формата и содржината на знамето, амблемот и на
дипломата, во согласност со законите во Република Северна
Македонија;
6. Донесување правилници за управување на Универзитетот;
7. И други работи предвидени со Законот и со Статутот.
Член 28
(1) Одлуките на Одборот на Универзитетот се донесуваат со просто
мнозинство гласови.
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(2) Во случаите кога одлуката се однесува на: донесување и дополнување на
Статутот; затворање на Универзитетот, статусни промени (спојување,
приклучување или поделба на Универзитетот); избор, суспензија или
разрешување на ректорот и други прашања утврдени од самиот Одбор,
одлуката се донесува со двотретинско мнозинство од членовите на
Одборот, со тоа што, одлуката ќе се смета за донесена доколку за неа
гласал еден член на Одборот од меѓународната заедница.
Член 29
(1) Постапките за одржување на состаноците на Одборот на Универзитетот
ќе бидат одредени од Одборот на Универзитетот во координација со
генералниот секретар.
(2) Одборот на Универзитетот и Извршниот комитет може да му делегираат
задачи на претседателот на Одборот, но под одредени услови и да го
повлечат делегирањето доколку тоа е во полза на Универзитетот.
(3) Свикувањетои работата на Одборот на Универзитетот поблиску се
уредуваат со Деловник за работа на Одборот.
Универзитетски сенат
Член 30
Универзитетскиот сенат е стручен орган кој се состои од:
1. Ректор;
2. Проректори;
3. Декани на факултетите, директори на другите академски единици;
4. Двајца членови на академскиот кадар од секој факултет избрани со
гласање од наставно-научниот совет на факултетот.
5. Претставници на студенти избрани од Студентското собрание (најмалку
10%, но не повеќе од 15% од вкупниот број членови на Сенатот);
6. Еден претставник од неакадемскиот кадар.
(1) Мандатот на членовите на Сенатот трае три години со право на уште
еден избор.
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(2) Мандатот на претставниците на студентите трае една година без право
за повторен избор.
(3) Постапка за разрешување на избран член на Сенатот може да се поведе
од претседателот на Сенатот во случај на три последователни
неоправдани отсуства. За разрешување одлучува Сенатот со мнозинство
гласови. Доколку се разреши избраниот член на Сенатот се известува
одредениот наставно-научен совет за предлог на нов член на Сенатот.
(4) Свикувањето и работата на Сенатот поблиску се уредуваат со
Правилникот за работа на Сенатот.
Надлежности на Универзитетскиот сенат
Член 31
(1) Универзитетскиот сенат:
1. Одлучува за наставната, научната и применувачката дејност.
2. Избира членови на интеруниверзитетската конференција со тајно
гласање.
3. Дискутира за општи прашања во врска со научно-истражувачката
работа, студиите, наставата и наставните предмети на Универзитетот.
4. Ги усвојува студиските програми по препорака на наставно-научните
совети на факултетите и на научните институти.
5. Ги одредува образовните активности на Универзитетот кои треба да се
одржуваат на албански јазик, македонски јазик и на меѓународните
јазици во согласност со одредбите на Законот за високото образование
и по препорака на наставно-научните совети.
6. Креира процедури за обезбедување академски квалитет и назначува
Комисија за евалуација и усвојување на Прирачникот за евалуација во
согласност со Законот.
7. Имплементира процедури за обезбедување академски реформи и ги
усвојува и ги ревидира наставните предмети.
8. На Одборот му предлага симболи на Универзитетот.
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9. На Одборот му ги предлага школарините и другите плаќања на
Универзитетот.
10. На Одборот му предлага основање внатрешни организациони единици.
11. По препорака на Ректорската управа, а во консултација со Одборот на
Универзитетот го одредува бројот на студентите кои ќе се запишуваат и
критериумите за прием на студенти.
12. Ги одредува политиката, критериумите и процедурите за оценување и
испитување на академската работа на студентите по препорака на
Ректорската управа.
13. Ги определува одредбите за доживотно учење по препорака од
Ректорската управа.
14. Ги одредува процедурите за доделување квалификации и почесни
академски називи
15. Ги одредува процедурите за исклучување на студентите од академски
или други причини.
16. Ја разгледува политиката за заштита на интелектуалната сопственост на
Универзитетот и неговата комерцијална експлоатираност.
17. Определува одредба за советување за други прашања за кои Одборот
на Универзитетот, Извршниот комитет, ректорот или Ректорската
управа можат да се обратат до Сенатот.
18. Ја утврдува листатa на кандидати за ректор.
19. Го усвојува годишниот извештај за работата на ректорот.
20. Донесува академски правилници.
21. Од редот на редовните професори на Универзитетот избира лице
овластено за прием на пријавен лист за корупција.
22. Го разгледува буџетот на Универзитетот.
23. Ја разгледува стратегијата на Универзитетот.
24. Ја основа комисијата за прием на студенти на Универзитетот.
25. Основа комисија за самоевалуација.
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26. На предлог на студентското собрание на Универзитетот го избира
студентскиот правобранител.
27. На предлог на ректорот го избира деканот од листата од тројца
кандидати за декан утврдена од наставно-научниот совет и донесената
одлука ја испраќа за потврда до Извршниот комитет на Одборот.
28. На предлог на ректорот избира директор на центар и донесената
одлука ја испраќа за потврда до Извршниот комитет на Одборот.
29. Одлучува за избор и реизбор во наставно-научно, научно, наставно,
наставно-стручно и соработничко звање на вработените.
30. Го усвојува етичкиот кодекс на студентите.
31. Го основа стручниот Совет за докторски студии.
32. И одлучува за други прашања одредени со Законот и со овој Статут.
Претседател на Сенатот
Член 32
(1) Со работата на Сенатот претседава претседателот на Сенатот.
(2) Претседателот на Сенатот се избира од редот на сенаторите со тајно
гласање за период од една година, со право на уште еден избор.
(3) За избор на претседател на Сенатот, Сенатот може да одлучува доколку
на седниците присуствуваат најмалку 2/3 од вкупниот број членови на
Сенатот, а одлучува со мнозинство од присутните членови.
(4) Право да предложи претседател на Сенатот има секој член на Сенатот.
(5) Доколку во првиот круг не се избере претседател, гласањето се
повторува, така што во секој нареден круг отпаѓа лицето што добило
најмал број гласови.
(6) Ако ниедно лице не го добие потребното мнозинство гласови,
постапката се повторува со предлагање друго, односно други лица за
претседател.
Член 33
(1) Претседателот на Сенатот ги свикува седниците на Сенатот.
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(2) Претседателот на Сенатот е должен на барање на најмалку една петтина
од членовите на Сенатот, или на барање на ректорот да свика седница на
Сенатот.
(3) Доколку претседателот на Сенатот не постапи согласно со одредбите од
ставовите (1) и (2) на овој член, ректорот ја свикува седницата на
Сенатот.
(4) Во случај на отсуство или спреченост на претседателот на Сенатот,
седниците на Сенатот ги води ректорот .
Член34
(1) Мандатот на претседателот на Сенатот престанува пред истекот на
периодот за кој е избран во случај на непочитување на законитоста и
статутарноста на работењето на Сенатот.
(2) За престанување на мандатот одлучува Сенатот на начин и постапка како
за неговиот избор.
Ректор и проректори
Член 35
(1) Ректорот е раководен орган на Универзитетот кој го застапува
Универзитетот во земјава и во странство.
(2) Ректорот се избира од редот на редовните професори со објавување
јавен оглас.
(3) Ректорот се избира од Одборот на Универзитетот од кратката листа на
тројца кандидати потврдена од Сенатот.
(4) Постапкатаза

избор на

ректорот се

утврдува

од

Одборот на

Универзитетот.
(5) Изборот ќе се врши за време од три години со право на уште еден избор.
Надлежности на ректорот
Член 36
(1) Надлежностите на ректорот на Универзитетот опфаќаат:
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1. Презентација на предлози пред Одборот на Универзитетот во врска со
образовниот карактер и мисијата на Универзитетот, земајќи ги предвид
препораките и ставовите на Сенатот и на Ректорската управа.
2. Имплементација на одлуките донесени од Одборот на Универзитетот,
Извршниот комитет и Универзитетскиот сенат.
3. Организација, управување и менаџмент со Универзитетот, како и
раководење на вработените.
4. Подготвување на годишните приходни и расходни предвидувања на
разгледување пред Одборот на Универзитетот и менаџмент на буџетот
и ресурсите во рамките на процените дадени од Одборот на
Универзитетот.
5. Хармонизирање на научноистражувачката дејност и применетата
дејност во високото образование и други работи на Универзитетот.
6. Доставување до Одборот на Универзитетот, Сенатот и до Ректорската
управа предлози и одлуки за прашања за кои тие се компетентни да ги
разгледуваат и да одлучуваат.
7. Одлучување за финансиски прашања кои не се во надлежност на
Одборот на Универзитетот.
8. Промоција на доктори на науки и доделување награди.
9. И други работи утврдени со Законот и со овој Статут.
Член 37
Ректорот е обврзан до Сенатот и до Одборот на Универзитетот еднаш годишно да
достави извештај за својата работа и за работата на Универзитетот.
Член 38
(1) Ректорот се грижи и е одговорен за законитоста на работата на
Универзитетот и на универзитетските единици.
(2) Ректорот може да го суспендира деканот, односно директорот поради
незаконито вршење на должноста и да постави времен вршител на
должноста декан, односно директор.
(3) Против одлуката на ректорот може да се поднесе жалба до Одборот.
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(4) Одлуката на Одборот за жалбата е конечна.
(5) Ректорот одговара пред Одборот на Универзитетот за ефикасната работа
и за редот на Универзитетот, како и за управувањето на Универзитетот
според политиките утврдени од Одборот на Универзитетот.
(6) Вршењето на должноста ректор е неспојливо со вршењето јавна
функција или функција во политичка партија.
Проректори
Член 39
1. Извршниот комитет на Одборот на Универзитетот на предлог на
ректорот одредува посебни области за планирање, развој и за
подготвување на политиките и нивното координирање да бидат под
одговорност на проректорите.
2. Проректорите се избираат од Извршниот комитет на Одборот на
Универзитетот на предлог на ректорот од редовите на академскиот
кадар на Универзитетот.
3. Проректорите асистираат и го застапуваат ректорот во исполнувањето
на неговите обврски.
4. Вршењето на должноста проректор е неспојливо со вршењето јавна
функција или функција во политичка партија.
5. Мандатот на проректорите соодветствува со мандатот на ректорот.
Член 40
(1) Мандатот на ректорот односно проректорот престанува пред истекот на
периодот за кој е избран, во еден од следните случаи:
1. Ако тоа сам го побара.
2. Ако трајно ја загуби способноста за вршење на должноста ректор,
3. односно проректор.
4. Ако ги исполни условите за старосна пензија.
5. Ако биде разрешен од должноста пред истекот на мандатот.
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(2) Ректорот, односно проректорот ќе биде разрешен од должноста пред
истекот на мандатот во еден од следните случаи:
1. Е осуден со правосилна пресуда за сторено кривично дело за кое е
предвидено казна затвор над 6 месеци.
2. Однесување кое го нарушуваугледот на Универзитетот.
3. Неспособност за извршување на работните задачи, поради физичка или
ментална неспособност, утврдена со лекарска потврда.
4. Континуирано неуспешно извршување на работните обврски, како и
упорно одбивање за нивно извршување.
(3) Во случај на престанок на мандатот на ректорот до избор на новиот
ректор, Одборот на Универзитетот избира еден од проректорите за
вршител на должноста ректор.
Член 41
Претседателот на Одборот привремено може да назначи кој и да било од
професорите да ја извршува должноста ректор или проректор, во случај на
привремено отсуство или привремена неспособност на ректорот или на проректорите.
Ректорска управа
Член 42
(1) Ректорската управа ја сочинуваат ректорот, проректорите, деканите на
факултетите и директорите на другите академски единици како и
претседателот на студентското собрание.
(2) Генералниот секретар има право да присуствува на седниците на
Ректорската управа.
(3) Со Ректорската управа претседава ректорот на Универзитетот.
Надлежности на Ректорската управа
Член 43
(1) Надлежности на Ректорската управа се:
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1. Да делува како регуларен и фреквентен канал за комуникација помеѓу
своите членови, како и со членовите на Сенатот, ректорот, Одборот и
Извршниот комитет.
2. Да подготвува точки за разгледување од Сенатот, Одборот на
Универзитетот или Извршниот комитет.
3. Да донесува одлуки за академските прашања кои се делегирани од
Сенатот и да доставува извештај до Сенатот.
4. На предлог на ректорот да дава одобрение за датумите на сесиите,
периодите за запишување, распустите и за испитните сесии.
5. По препорака на наставно-научниот совет ја одобрува распределбата
на задачите за настава за академскиот кадар.
6. Да има улога на форум за планирање, регулирање и за обезбедување
ресурси за академски цели.
7. Да донесува одлуки за итни академски прашања и да го известува
Сенатот во врска со тоа.
8. Да доставува коментари во врска со предлозите на ректорот за
разгледување на Сенатот, Одборот или на Извршниот комитет.
9. Да ги извршува сите други работи пропишани со овој Статут и со
Законот.
Начин на работата на Ректорската управа
Член 44
(1) Ректорската управа ги врши работите од својата надлежност на седници.
(2) Ректорот на Универзитетот ги свикува седниците на Ректорската управа и
раководи со нивната работа.
(3) Во негова отсутност, седницата на управата ја свикува и со неа раководи
еден од проректорите, овластен од ректорот.
(4) Ректорот на Универзитетот ги свикува седниците на ректорската управа
по своја иницијатива, или на барање од најмалку една петина од
членовите на управата.
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(5) Ректорската управа може да работи ако на седницата се присутни повеќе
од половината од вкупниот број членови на управата.
(6) Одлуките на ректорската управа се донесуваат со мнозинство гласови на
присутните членови на управата.
Генерален секретар и административни професионални служби
Член 45
(1) Генералниот секретар е највисокиот административен службеник со
права и обврски одредени во неговиот договор за работа.
(2) Генералниот

секретар

на

Универзитетот

е

раководител

на

професионалните и административните служби на Универзитетот.
(3) Генералниот секретар на Универзитетот го избира Одборот, на предлог
на ректорот, од редот на кандидатите со соодветни квалификации и со
соодветно работно искуство (најмалку да има назив - магистер по правни
науки, бизнис-администрација, јавна администрација или еквивалентно
на тоа).
(4) Генералниот секретар одговара на ректорот за ефикасно и ефективно
управување на Универзитетот.
(5) Генералниот секретар може да биде разрешен порано во следниве
случаи:
1. Кога е осуден со правосилна пресуда за сторено кривично дело за што
е предвидено затвор над 6 месеци.
2. Однесување кое може да придонесе за нарушување на угледот на
Универзитетот.
3. Неспособност за извршување на работните задачи, поради физичка или
ментална неспособност, утврдена со лекарска потврда.
4. Континуирано неуспешно извршување на работните обврски, како и
упорно одбивање за нивно извршување.

27

Административни професионални служби
Член 46
(1) Професионалните и административните служби на Универзитетот се
состојат од оддели кои се под надлежност на генералниот секретар.
(2) Структурата и составот на професионалните и административните
служби се уредува со актот за организација на Универзитетот.
(3) Во рамките на одделите генералниот секретар со одобрение од ректорот
може да креира структура на виши службеници, составени од кадар со
искуство, кои ќе му помагаат во управувањето со службите.
Овластено лице за прием на пријави и за корупција
Член 47
(1) Заради

поефикасно

спречување

и

заштита

од

корупција,

Универзитетскиот сенат од редот на редовните професори на
Универзитетот избира овластено лице за прием на пријави за корупција.
(2) Постапката за избор, организирање и за функционирање на овластеното
лице за прием на пријави за корупција е регулирано со посебен
правилник.
Органи и тела на единиците на Универзитетот
Органи на факултетот
Член 48
(1) Органи

на

факултетот

се

наставно-научниот

совет,

деканот

и

деканатската управа на факултетот.
(2) Факултетот може да има и продекани.
Наставно-научен совет
Член 49
(1) Наставно-научниот совет е стручен орган на факултетот со кој раководи
деканот или во негово отсуство еден од продеканите.
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(2) Наставно-научниот совет е советодавен орган на деканот на факултетот
кој може да дискутира и да дава мислење за кое и да било прашање што
е поврзано со работата на факултетот.
(3) Наставно-научниот совет го сочинуваат:
1. редовните професори
2. вонредните професори
3. доцентите
4. студентите (најмалку 10%, но не повеќе од 15% од бројот на членови на
наставно-научниот совет).
5. Мандатот на претставниците на студентите во наставно-научниот совет
е две години.
Надлежности на наставно-научниот совет
Член 50
(1) Надлежностите на наставно-научниот совет се:
1. Да утврди листа на не повеќе од тројца кандидати за декан врз основа
на претходно одобрена постапка.
2. Да предлага на Сенатот имиња на лица кои ќе бидат избрани во
наставно-научно звање.
3. Да предлага на Сенатот студиски програми.
4. Да предлага на Сенатот членови од наставно-научниот совет.
5. Да предлага број на студенти кои се запишуваат во прва година на сите
циклуси на студии.
6. Да ги избира членовите на Комисијата за самоевалуација.
7. Да одлучува за организирање конференции, симпозиуми и слично.
8. Да усвојува мерки и одлучува за напредокот во наставната, научноистражувачката и во применетата дејност.
9. Да донесува одлука за распоред на задачи за наставниците и
соработниците за секоја академска година.
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10. Да врши други работи пропишани со закон и со овој Статут.
(2) Прашањата поврзани со донесувањето одлуки и со работата на наставнонаучниот совет се уредуваат со Правилник.
Научен совет на институт
Член 51
Научните институти акредитирани за вршење високообразовна дејност
формираат научен совет за студии од втор и трет циклус, кој се состои од лица избрани
во научни звања кои учествуваат во изведувањето на наставата.
Декан на факултетот и негови надлежности
Член 52
(1) Деканот на факултетот е раководен орган кој го претставува факултетот
во земјава и во странство во согласност со Статутот на Универзитетот.
(2) Вршењето на должноста декан и продекан е неспојливо со вршењето
друга јавна функција или функција на политичка партија.
(3) Деканот, во рамките на вршењето на својата раководна функција:
1. Ги извршува одлуките и заклучоците на сенатот, ректорот и на
наставно-научниот совет.
2. Ги свикува состаноците на наставно-научниот совет, го предлага
дневниот редна состаноците и ги води состаноците.
3. Се грижи за усогласено вршење на научно-истражувачката и
применувачката дејност.
4. Врши и други работи пропишани со закон, Статут и со правилник.
(4) Деканот на факултетот е обврзан да поднесува извештај за својата
работа и да одговара пред ректорот.
(5) Деканот на факултетот може да дејствува во име на Универзитетот, или
за правни прашања во име на факултетот со директна дозвола од
ректорот.
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(6) На наставно-научниот совет му поднесува предлози на одлуки и
заклучоци на прашањата чие разгледување и решавање е во негова
надлежност.
(7) Ги промовира дипломираните студенти и доделува награди.
Член 53
Деканот на факултетот ги одредува задачите на продеканите.
Член 54
(1) Деканите се избираат од Сенатот на предлог на ректорот од кратката
листа на не повеќе од тројца кандидати, определена од наставнонаучниот совет.
(2) Деканот се избира од редот на редовните и вонредните професори на
факултетот.
(3) Во случај да нема кандидати со звања според став 2 од овој член, за
декан може да биде избран и професор од редот на доцентите.
(4) Мандатот на деканот е три години, со право на уште еден избор.
(5) Продеканите се назначуваат од ректорот, по предлог на деканот на
факултетот.
(6) Ректорот донесува одлука за започнување на постапката за избор на
декан.
(7) Постапката за избор на декан започнувасо објавување на конкурс за
избор на декан.
Член 55
Ако во рамките на рокот утврден со Закон и со овој Статут, деканот не се избере,
најдоцна во рок од три дена, ректорот назначува вршител на должноста декан, чиј
мандат може да трае најмногу шест месеци.
Член 56
(1) Мандатот на деканот може да биде прекинат пред завршување ако:
1. Поднесе оставка од функцијата.
2. Настане трајна спреченост за вршењена функцијата.
3. Сенатот ја потврди одлуката за суспензија на деканот од ректорот.
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4. И во други случаи утврдени со Закон и со овој Статут.
Деканатска управа
Член 57
(1) Деканатската управа е орган на управување на факултетот.
(2) Деканатската управа ја сочинуваат деканот, продеканот, раководители
на другите организациони единици на факултетот назначени од деканот
за период од три години со право на еден реизбор и претставници на
студентите од факултетот предложени од студентското собрание.
Член 58
(1) Деканатската управа ја свикува и со седниците претседава деканот.
(2) Деканатската управаво рамките на својата надлежност:
1. Се грижи за остварување на дејноста и развојот на факултетот, и за
односите со пошироката општествена заедница и со државнитеоргани.
2. Ги подготвува и ги предлага актите и материјалите за прашања за кои
одлучува наставно-научниотсовет идеканот; и
3. Врши и други работи определени со Статутот на Универзитетот.
(3) Деканатската управа се состанува еднаш неделно.
Одбор за соработка и доверба со јавноста
(Тимови за квалитет)
Член 59
За да оствари соработка и да воспостави доверба со јавноста, деловната
заедница, професионалните комори и со други институции и здруженија на граѓани од
подрачјето во кое ги врши високообразовната дејност и научно-истражувачката
работа, како и да оствари публицитет и одговорност за вршењето на дејноста од јавен
интерес, факултетот во согласност со Законотформира одбор за соработка и доверба
со јавноста.
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V. ДЕЈНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ И НА ЕДИНИЦИТЕ
Дејност на Универзитетот
Член 60
(1) Основна дејност на Универзитетот е да образува студенти и да ја развива
науката.
(2) Универзитетот

ги

интегрира

функциите

на

своите

единици

(функционална интеграција) и со своите органи го обезбедува нивното
усогласено дејствување преку:
1. остварување единствен стратегиски развој;
2. донесување стандарди, нормативи и правила за организација и за
вршење на високообразовната, научно-истражувачката дејност;
3. реализација на Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС);
4. остварување применувачка и високостручна дејност;
5. усогласено дејствување во финансискиот сектор, во инвестициите и во
развојните планови;
6. профилирање на научните истражувања и нивна финансиска поддршка;
7. определување посебни услови за избор во звањаи за напредување во
наставно-научни, наставно-стручни, научни и соработнички звања;
8. соработка со универзитетите во земјава и во странство;
9. водење

политика

за

мобилност

на

студентите,

наставниците,

соработниците и на административниот кадар;
10. создавање правила за рационално користење на човековите и на
материјалните ресурси;
11. организирање на студентите и развој на нивните воннаставни
активности;
12. создавање систем за обезбедување и за контрола на квалитетот и
воспоставување стандарди во наставата;
13. воспоставување информационен систем;
14. воспоставување библиотечен систем;
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15. остварување издавачка дејност;
16. издавање дипломи;
17. организирање научни и уметнички собири;
18. издавање обрасци и други документи за потребите настудентите;
19. организирање стручна, односно административно-техничка служба;
20. водење и чување на универзитетска документација;
21. грижа за заштитата и унапредувањето на стандардот на студентите и
вработените;
22. создавање програма за размена на научни и стручни услуги и
производи со домашни и странски физички и правни лица;
23. осигурување на имотот на Универзитетот;
24. вршење други дејности и работи определени со закон и со Статутот на
Универзитетот.
Дејност на единиците на Универзитетот
Факултети
Член 61
(1) Факултетите се единици во рамките на Универзитетот кои вршат
високообразовна научноистражувачка дејност во конкретни академски
подрачја или во сродни подрачја кои дејствуваат преку наставнонаучниот совет на факултетот и во рамките на политиките на
Универзитетот, одобрени од органите на Универзитетот.
(2) Факултетот во рамките на својата дејност:
1. Ги планира остварувањето и развојот на дејностите за кои е основан.
2. Врши високообразовна, научноистражувачка и применувачка дејност
во една или повеќе сродни, односно меѓусебно поврзани научни и
стручни дисциплини.
3. Остварува меѓународна соработка со сродни високообразовни и научни
установи согласно со Статутот на Универзитетот
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4. Организира научни собири, симпозиуми, семинари, советувања и други
видови собири.
5. Предлага и презема мерки за унапредување и заштита на стандардот
на студентите и вработените.
6. Остварува различни студии за надоградување, продлабочување или
проширување на знаењата и за континуирано образование.
7. Разменува научни и стручни услуги и производи со домашни и странски
физички иправнилица.
8. Се ангажира за прашања поврзани со академскиот напредок на
студентите.
9. Се ангажира за прашања поврзани со ангажирање на кадарот според
одреденото во овој Статут
10. Врши и други работи утврдени со закони Статутот на Универзитетот.
Научен институт како вршител на дејност во високото образование
Член 62
(1) Научниот институт може да врши високообразовна дејност за студии од
втор и од трет циклус само доколку е акредитиран и има решение за
работа.
(2) Научен институт во состав на Универзитет како негова единица може да
врши високообразовна дејност од втор циклус на студии и во соработка
со единица која изведува студиски програми од исто или од сродно
научно поле.
VI.СТУДЕНТИ И СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Статус на студентот
Член 63
(1) Статусот на студент се стекнува со запишувањето на прв, втор и трет
циклус на студии на Универзитетот.
(2) Студентите се запишуваат врз основа на јавен конкурс објавен од
Универзитетот во согласност сo Законот и правилник усвоен од Сенатот.
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(3) Правилникот содржи одредби и за студентите префрлени од други
универзитети, од кои се бара да завршат најмалку една редовна
академска година на УЈИЕ.
(4) Со запишувањето студентот станува член на академската заедница.
(5) Студентскиот статус е потврден со идентификациска картичка (ИДкартичка)
(6) Студентите можат да имаат редовен и вонреден статус.
Права и обврски на студентите
Член 64
(1) Студентите имаат право на:
1. Квалитетни студии и образовен процес како што е предвидено со
студиските програми;
2. Слободно искажување мислење и ставови во текот на наставата и на
други активности на Универзитетот;
3. Право на изјаснување за квалитетот на наставата и на наставниците;
4. Примена на капацитетите на Универзитетската библиотека и на другите
форми на студентски услуги;
5. Учество на избори, односно да изберат и да бидат избрани (активно и
пасивно право на глас) на позиции во рамките на универзитетските
органи;
6. Картичка за идентификација;
7. Бесплатен академски препис потврда за оценки на крајот на секоја
студиска година;
8. Мирни студентски собири;
9. Заштита на своите права и должности пред органите на Универзитетот;
10. Заштита на личноста и на достоинството;
11. Други права пропишани со закон, Статутот и со актите на
Универзитетот.
(2) и обврски:
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1. Да ги извршуваат задачите според студиските програми.
2. Да ги почитуваат актите на Универзитетот.
3. Да ги почитуваат правата на вработените и на другите студенти.
4. Да

учествуваат

во

академските

активности

организирани

од

Универзитетот.
5. Да се грижат за зачувување и за зголемување на угледот на
Универзитетот.
6. Да го почитуваат етичкиот кодекс на студентите усвоен од Сенатот на
УЈИЕ.
Правила на студирање
Член 65
Со општ акт на Универзитетот се регулираат постапките и правилата за
студирање, а особено за: студентскиот календар, уписните постапки, испитниот режим,
напредувањето, завршување на студиите, преминувањата меѓу студиските програми,
повторување на семестарот и други правила поврзани со студиите.
Престанок на статусот студент
Член 66
(1) На студентот му престанува статусот на студент според условите и
постапката утврдени со Законот, овој

Статути правилникот на

Универзитетот.
(2) Статусот на студентот престанува ако студентот:
1. Дипломира.
2. Не ги заврши студиите во рокот утврден со Закон, овој Статутили со
правилник.
3. Се испише.
4. Во други случаи утврдени со правила и акти на Универзитетот.
(3) Статусот на студентот може да биде обновен.
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(4) Студентот на кој му е обновен статусот може да ги продолжи студиите
согласно со правилник на Универзитетот, според акредитирана студиска
програма.
(5) Во случаите кога студиската програма не е повеќе важечка, студентот е
должен да ги ислуша, исполни и да ги заврши дополнителните обврски
во согласност со студиската програма.
Дисциплинска одговорност на студентите
Член 67
Во текот на студиите, студентите мора да се придржуваат до законите, Статутот
на Универзитетот и правилниците на Универзитетот.

Видови дисциплински повреди
Член 68
(1) Лесни дисциплински повреди се:
1. Нарушување на јавниот ред и мир и непристојно однесување спрема
наставниците или другите вработени, како и спрема другите студенти
во текот на наставата.
2. Регистрирање присуство на настава за друг студент.
3. Небрежно однесување спрема имотот на Универзитетот
(2) Тешки дисциплински повреди се:
1. Препишување и користење направи за телефонска и електронска
комуникација во текот на испитите.
2. Плагијаторство во која и да било форма.
3. Физички напад со нанесување лесна или тешка телесна повреда.
4. Вербална или реална навреда на наставник или соработник.
5. Давање неточни податоци на службите на Универзитетот.
6. Упад во информатичкиот систем на Универзитетот.
7. Оштетување имот.
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8. Повторени лесни дисциплински повреди.
Видови дисциплински мерки
Член 69
(1) За повреда на должностите и за неисполнување на обврските, на студент
може да му се изрече дисциплинска мерка:
1. опомена,
2. јавна опомена и
3. исклучување (се применува за академската година кога е изречена).
(2) Поведувањето и текот на дисциплинската постапка се уредуваат со
правилник.
(3) Дисциплинската постапка се води од комисија составена од тројца
членови од кои двајца членови се од редот на наставниците и еден член
е претставник на студентите.
(4) Членовите на дисциплинската комисија се избираат од наставнонаучниот совет.
Студентски правобранител
Член 70
(1) Заради заштита на правата на студентите од редот на редовните
студенти на Универзитетот се избира студентски правобранител.
(2) Студентскиот правобранител се избира од Сенатот на Универзитетот, со
мнозинство гласови на членовите на Сенатот на Универзитетот, на
предлог на Универзитетското студентско собрание на претходно објавен
конкурс.
(3) Мандатот на студентскиот правобранител е 2 години, без можност за
реизбор.
(4) Надлежностите, постапката за избор, разрешувањето како и други
значајни прашања за студентскиот правобранител се уредуваат со
правилник од Универзитетот.
Организирање на студентите и учество на студентите во управувањето
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Студентско организирање
Член 71
(1) Студентското собрание е тело на Универзитетот во кое членуваат
најмалку по двајца претставници од секој факултет со едногодишен
мандат со право на реизбор.
(2) Претседателот на Студентското собрание се избира од редовите на
претставници на студентите во Собранието со мандат од една година и
со право на реизбор.
(3) За работата на Студентското собрание и на студентскиот правобранител
Универзитетот обезбедува услови и простор за работа.
(4) Работата на Студентското собрание се финансира од финансиските
средства на Универзитетот, како и од други извори во рамките на
буџетските параметри.
(5) Студентското собрание има Статут кој го усвојува Одборот на
Универзитетот, со претходна согласност од Сенатот.
(6) Со Статутот на Студентското собрание се уредуваат организацијата,
надлежностите, правата и обврските, како и другите важни прашања за
Студентското собрание.
(7) Студентското собрание работи во согласност со Законот за високото
образование, овој Статут, Статутот на Студентското собрание и со
правилниците на Универзитетот.
Учество на студентите во управувањето
Член 72
(1) Студентите учествуваат во управувањето на Универзитетот преку
претставниците кои ги избираат во:
1. Универзитетското студентско собрание;
2. Во органите на Универзитетот и на единиците во согласност со Закон;
3. Преку формите на самоорганизирање;
4. На друг начин според условите утврдени со Закон и со овојСтатут.
Поранешни студенти (алумни)
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Член 73
Дипломираните студенти имаат право да основаат асоцијација на алумни.
Функцијата и организацијата на алумни се уредува со Статутот усвоен од Одборот
со претходна согласност од Сенатот на Универзитетот.
VII. ФИНАНСИРАЊЕ И ИМОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
Основни принципи на финансиско управување
Член 74
(1) Универзитетот ќе се грижи за прудентно фискално управување и во
согласност

со

основните

принципи

на

доброто

управување:

транспарентност, одговорност, ефикасност и отчетност. (Transparency,
Responsibility, Efficiency and Accountability). Сите овие се засноваат на
моделот на распределба на ресурси (RAM-Resouce Alocation Model).
(2) Универзитетот ќе креира соодветни механизми кои ќе овозможат
мерење

и

кредибилно

оценување

со

посебен

правилник

за

финансирање на Универзитетот во согласност со овој Статути со Законот
за високото образование.
Извори на финансирање на Универзитетот
Член 75
(1) Универзитетот се финансира од следниве извори:
1. Приходи од школарина;
2. Приход генериран од проекти, истражувачки и комерцијални услуги;
3. Приходи од државниот буџет и од други јавни фондови, за студиите од
јавен интерес и други јавни добра;
4. Приходи од домашни и од странски донации;
5. Приходи од средствата и имотот на Универзитетот;
6. Други приходи (камати, придонеси, подароци, тестаменти итн.).
(2) Универзитетот се стреми кон диверзификација и подобрување на
структурата на своите приходи од повеќе извори со тенденција на
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постојан пораст на приходите од државниот буџет и јавните фондови од
проекти, услуги и од искористување на средства.
Член 76
(1) Сите

универзитетски приходи, без оглед

на

нивните

ресурси,

првенствено се користат за образовната и научната дејност на
Универзитетот.
(2) Инвестициите со евентуална секундарна намена (инвестирање во
средства или зголемени капацитети) секогаш треба да останат поврзани
со примарните образовни, научни и културни ефекти.
Член 77
(1) Приходите од државниот буџет (јавни) треба да бидат наменети за
создавање јавен интерес и мериторни јавни добра на Универзитетот со
приоритет на:
1. влијание врз студиските програми од јавен и општествен интерес;
2. влијание врз создавањето стручни и научни профили соодветни за
зголемување на можностите за вработување и социоекономските
ефекти;
3. влијание врз подобрувањето и зголемувањето на студентските
стандарди и можности;
4. влијание врз подобрување на услугите и поддршка на заедницата и
општеството воопшто;
5. влијание врз мултикултурните (етнички, јазични, верски) вредности на
општеството и отворен за сите;
6. влијание врз животната средина и подигање на свеста за животната
средина; и
7. други слични приоритети.
(2) За сите овие одредби Универзитетот редовно поднесува извештаи до
релевантниот финансиер.
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Член 78
(1) Планирањето, распределбата и користењето на приходите се утврдува
со среднорочниот (тригодишен) и годишниот буџет.
(2) Буџетот и годишната сметка на Универзитетот, според академскиот
фискален календар на Универзитетот, откако се дизајнира од
соодветната финансиска служба, се предлага од ректорот и се одобрува
од Одборот на Универзитетот.
(3) Во ситуации кога девијацијата на трошоците надминува 5% од вкупната
вредност на годишниот буџет, ректорот предлага ребаланс на буџетот,
кој го одобрува Одборот на Универзитетот.
(4) Годишниот оперативен дефицит на Универзитетот не може да
надминува 5% од вредноста на вкупните приходи на Универзитетот, без
одобрување од Одборот.
Средства на Универзитетот
Член 79
(1) Средствата на Универзитетот припаѓаат на самиот универзитет.
(2) Универзитетот ги поседува и ги користи своите средства на претпазлив и
разумен начин.
(3) Амортизацијата на средствата се врши во согласност со Законот и со

правилата со кои се утврдува стапката на амортизација на ист начин како
и со јавниот имот (номенклатура за амортизација во јавниот сектор).
VIII. ВИСОКООБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Циклуси на високото образование
Член 80
(1) Високото образование се реализира преку академски и специјализирани
студии врз основа на акредитирани програми и според правилата на
студирање базирани на Европскиот кредит трансфер систем на пренос и
акумулација на кредити (ЕКТС).
(2) На Универзитетот се организираат три циклуси на студии во согласност
со Болоњската декларација.
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(3) По завршувањето на студиите според став 2, студентот стекнува
релевантни квалификации според Националната рамка на квалификации
утврдена со Законот за националната рамка за квалификации и со
Европската рамка на високообразовни квалификации.
Прв циклус на академски студии – додипломски студии
Член 81
(1) Првиот циклус на академски студии – додипломски студии се реализира
во согласност со Законот, овој Статути со посебен правилник.
(2) Називот дипломиран (Bachelor – прв циклус) се стекнува со акумулација
од 180 или 240 кредити во период од три години (шест семестри),
односно четири години (осум семестри), редовни или вонредни студии.
(3) Начинот на оценување на перформансите на студентите од прв циклус
на додипломски студии е определен со правилник одобрен од Сенатот.
Втор циклус на студии – постдипломски студии
Член 82
(1) Вториот циклус на студии се реализира во согласност со Законот, овој
Статути со посебен правилник.
(2) На Универзитетот се реализираат студии од вториот циклус како:
1. Втор циклус на академски студии (постдипломски студии),
2. Втор циклус на стручни студии.
Втор циклус на академски студии (постдипломски студии)
Член 83
(1) Називот магистер се стекнува по успешното завршување на студиите
еквивалентни на 60 'ЕКТС' кредити (два семестри) или 120 'ЕКТС' кредити
(четири семестри) и успешна одбрана на магистерскиот труд.
(2) На постдипломски студии може да се запишат студентите кои го
завршиле првиот циклус на студии еквивалентни на 180 кредити,
односно 240 кредити, на Универзитетот или на која и да било друга
институција призната од Универзитетот, а во согласност со Законот.
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(3) Студентите од вториот циклус на студии мора да ги завршат студиите во
рамките на максимум двапати од времето на студии наведени во став 1
од овој член.
(4) Начинот на оценување на работата на студентите во вториот циклус на
студии, како и сите други прашања поврзани со запишувањето,
постапката за пријавување, оценувањето и одбраната на магистерскиот
труд се утврдуваат со Правилник одобрен од Сенатот.
Втор циклус на стручни студии
Член 84
(1) На Универзитетот се организираат стручни студии од вториот циклус во
времетраење од една година, а со нивно завршување се акумулираат 60
ЕКТС кредити и се добива соодветен стручен назив во согласност со
Националната рамка за квалификации за високото образование
дефинирана со Законот за националната рамка на квалификации во
високото образование.
(2) Студентот е должен да изработи специјалистички труд како завршен дел
на студиската програма од втор циклус на стручни студии.
Трет циклус на универзитетски студии – докторски студии
Член 85
(1) Третиот циклус на студии – докторски студии се реализира во согласност
со Законот, овој Статути со посебен правилник.
(2) Називот доктор на науки се стекнува:
1. По успешно завршување на докторските студии за период од најмалку
три години (180 ЕКТС) и по здобивање на називот магистер (втор
циклус) од Универзитетот или од која и да било друга институција
призната од Универзитетот, а во согласност со закон и
2. По успешна одбрана на докторскиот труд, во кој се опфатени сите
резултати од научното истражување

45

2.1 Докторска дисертација мора да се достави на увид најдоцна до
крајот на периодот во времетраење на студиите за степенот на кој
кандидатот се запишал.
(3) Постапката на поднесување, оценка и одбрана на докторската
дисертација е утврдена со посебен правилник усвоен од Сенатот, за кој
треба да се применува кредитниот систем.
(4) Содржината на програмата за истражување за стекнување на називот
доктор на науки се усвојува од наставно-научниот совет.
(5) Сенатот формира стручен совет за докторски студии. Составот,
надлежностите и начинот на работа на советот за докторски студии се
дефинирани со правилник.
(6) Содржината на студиските програми од првиот, вториот и од третиот
циклус поблиску се утврдуваат со Правилникот за содржината на
студиските програми кој го донесува Националниот совет за високо
образование.
Член 86
(1) Академската година започнува на 1 октомври и завршува на 30
септември следната година.
(2) Наставата се реализира во два семестри според академскиот календар
дефиниран од Сенатот и во согласност со одредбите од член 152 од
Законот за високото образование на Република Северна Македонија.
(3) Студентите од прв, втор и од трет циклус на студии мора да ги завршат
студиите во рок не подолг од двојното време предвидено со соодветната
студиска програма.
IX. СТУДИСКИ ПРОГРАМИ
Член 87
(1) Студиите на Универзитетот се организираат според предложените
студиски програми од наставно-научните совети на единиците усвоени
од Сенатот по претходно мислење од Ректорската управа.
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(2) Универзитетот може да организира интердисциплинарни студиски
програми, кои се реализираат од две и од повеќе единици на
Универзитетот.
(3) Акредитацијата на студиските програми се врши од надлежен орган на
Република Северна Македонија во согласност со Законот.
(4) Акредитираните студиски програми се објавуваат на веб-страницата на
Универзитетот или на друг начин најдоцна до објавувањето на конкурсот
за запишување студенти.
Содржина на студиските програми
Член 88
(1) Студиските програми од прв, втор и од трет циклус се оформуваат
според

нормативи,

стандарди

и

признаена

методологија

во

единствениот европски високообразовен простор, а овозможуваат
споредба со програмите на високообразовните институции во тој
простор.
(2) Профилот, целите, основата и задолжителните компоненти кои треба да
ги содржат студиските програми се утврдуваат од Националниот совет за
високо образование на Република Северна Македонија.
(3) Студиските програми содржат задолжителни и изборни наставни
предмети.
(4) Универзитетот, односно неговите единици 10% од задолжителните
предмети и 10% од изборните предмети од секоја студиска година ги
реализираат преку клиничка настава, која се уредува со правилник.
(5) Секоја студиска година студентот реализира практична настава, која не
може да трае помалку од 30 дена и е еден од условите за запишување во
следната академска година.
(6) Студиските програми во делот на задолжителни и изборни наставни
предмети може да вклучуваат и „прозорец за мобилност“, односно
наставни предмети чии активности може да се изведуваат на англиски
јазик.
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(7) Кога на Универзитетот се реализираат студиски програми за стекнување
заедничка диплома со странски универзитет, се применуваат правилата
на високообразовната институција на која се изведува студиската
програма.
Програми за стручно и професионално усовршување
Член 89
(1) Универзитетот создава кадровски и просторни услови за организирање
различни програми за стручно и професионално усовршување, кои ги
усвоил наставно- научниот совет, односно Сенатот.
(2) Право да се запишат на овие програми имаат студентите кои имаат
завршено прв, втор или трет циклус на студии и лица кои завршиле
средно образование, доколку ова е определено од соодветната
програма.
(3) Запишувањето се врши врз основа на конкурс.
(4) На кандидатите кои ги следеле овие програми универзитетот /
факултетот им доделува потврди, односно сертификати, потпишани од
ректорот, односно од деканот.
(5) Универзитетот може да организира неформална настава.
(6) На Универзитетот може да се организираат специјализирани образовни
програми за период пократок од три години.
(7) Подеталните одредби поврзани со овие програми се содржани во
правилниците на Универзитетот.
Студиска програма за заедничка диплома
Член 90
Студиска програма за добивање заедничка диплома во согласност со Законот
може да биде одобрена и спроведена на Универзитетот.
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Пренос на кредити
Член 91
(1) Кредитите може да се пренесат од студиската програма во друга
програма во рамките на единицата или Универзитетот, како и на други
универзитети во земјава и странство.
(2) Критериумите и условите за пренос на кредити подетално се регулирани
со правилник.
Начин на запишување на студии
Член 92
(1) Запишувањето на студии се врши врз основа на јавен конкурс кој го
објавува Универзитетот,најмалку пет месеци пред започнувањето на
наставата.
(2) Конкурсот за запишување на студии содржи:
1. име на Универзитетот,
2. назив на студиската програма,
3. место на изведување на студиската програма,
4. времетраење на студиите,
5. услови за запишување,
6. предвиден број слободни места за запишување,
7. постапки и рокови за пријавување и за изведување на запишувањето на
студиите.
8. висината на школарината, односно партиципацијата,
9. критериумите врз основа на кои се врши селекцијата и изборот на
кандидатите за запишување настудиите.
Промоција на лица кои завршиле програми од трет циклус на академски студии–
докторски студии и се здобиле со научен назив доктор на науки
Член 93
(1) Промоцијата на лица кои завршиле докторски програми од трет циклус и
се здобиле со научен назив доктор на науки ја врши ректорот.
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(2) Промоцијата на кандидатите се врши еднаш годишно на денот на
обележувањето на годишнината на Универзитетот
(3) Промоцијата е свечен чин на која присуствуваат кандидатите кои се
промовираат,

проректорите,

деканите,

односно

директорите

на

единиците, менторите и други лица.
(4) При промоцијата на кандидатите им се доделуваат дипломите за
стекнатиот научен степен доктор на науки.
X. НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ, НАУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА
Член 94
(1) Вработените во Универзитетот се: лица избрани во наставно-научни,
наставно-стручни,

научни

и

соработнички

звања,

кои

вршат

високообразовна дејност (наставен кадар) и лица вработени во
стручната и административната служба (ненаставен кадар).
(2) Странски државјани може да вршат образовна дејност на Универзитетот
во услови предвидени со закон.
(3) Правата и обврските на ненаставниот кадар се уредуваат со закон.
Член 95
Високообразовна дејност во Универзитетот може да изведува само лице избрано
во наставно-научно, стручно или соработничко звање за времето за кое е избрано.
Видови звања
Член 96
(1) Наставно-научни звања се;
1. доцент – во меѓународниот промет како Assistant professor, со
скратеница Ass. Prof. Dr.sc,
2. вонреден професор – во меѓународниот промет Assоciate professor, со
скратеница Assoc. Prof. Dr. sc
3. редовен професор – во меѓународниот промет Professor, со скратеница
Prof. Dr.sc.
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(2) На факултетите каде што се изведува настава за јазици, наставностручните звања се лектор и виш лектор.
Член 97
Лицето избрано во наставно-научно звање во текот на еден семестар од учебната
година може да врши предавање по најмногу четири наставни предмети на прв или
втор циклус на студии, на Универзитетот.
Член 98
(1) На факултетот соработничко звање е асистент.
(2) Асистентите

се

избираат

во

звање

во

област

утврдена

со

Класификацијата на научноистражувачките подрачја, полиња и области
(Меѓународната фраскатиева класификација).
(3) Асистентите учествуваат во наставно-образовниот процес на единицата
во реализација на вежбите.
(4) Условите, процедурата како и други прашања поврзани со изборот на
асистентите се уредуваат со правилник.
Демонстратори
Член 99
(1) На факултетот, во првиот циклус на студии, можат да се избираат
демонстратори.
(2) Демонстратор може да биде лице кое е студент на втор или трет циклус
на студии.
(3) За демонстратор може да биде избран студент кој студиите од првиот
циклус (додипломските студии) ги завршил со просечна оцена од
најмалку 8,00 (осум).
(4) Демонстратор се избира за период од една учебна година, со право да
биде реизбран уште двапати на истата единица на Универзитетот.
(5) Условите, процедурата како и други прашања поврзани со изборот на
демонстраторите се уредуваат со правилник.
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Критериуми и услови за избор во звања
Член 100
Критериуми за избор во звања се: стекнато образование, резултати од
научноистражувачката работа, резултати и искуство во наставната дејност како и
подготвување наставен и научноистражувачки подмладок.
Член 101
Изборот во наставно-научно, научно, наставно-стручно и соработничко звање се
врши врз основа на критериумите и општите услови предвидени со Закон и врз основа
на посебните услови предвидени со Правилникот на Универзитетот за постапката за
избор во наставно-научно, научно, наставно-стручно и соработничко звање.
Рокови за кои се врши изборот
Член 102
(1) Изборот во звање: доцент и вонреден професор се врши за време од 5
(пет) години. Редовниот професор со изборот заснова работен однос на
неопределено време и го задржува звањето редовен професор
доживотно.
(2) Лектор и виш лектор се избираат за време од 4 (четири) години.
(3) Асистент се избира за време од 3 (три) години, со право на уште еден
избор во истото звање на иста високообразовна установа.
Засновање работен однос
Член 103
(1) Изборот на кандидат во звање е основа за засновање работен однос на
одредено или на неопределено време. Работниот однос се заснова за
периодот за кој е избрано лицето, додека времетраењето е определено
со соодветен договор.
(2) При мирување на работниот однос, лицето избрано во наставно-научно,
наставно-стручно или соработничко звање има право да врши
високообразовна дејност на прв циклус на студии без финансиски
надомест.

52

(3) Лицето избрано во наставно-научно или наставно-стручно звање, на кое
му мирува работниот однос, има право да држи предавања и да биде
ментор на втор и трет циклус на студии, како и да врши други активности
од високообразовната дејност.
(4) На лицето избрано во звање може да му се прекине работниот однос и
пред крајниот рок за кој е избрано, доколку се докаже дека тој подолго
време не ја извршувал успешно научно-образовната дејност, не
придонесува за научен напредок на младите луѓе, не се грижи во
успешното реализирање на студиските програми, не придонесува за
развој на науката во која е избран, го попречува остварувањето на
законските активности и на Статутот на Универзитетот или ги спречува
другите членови во остварувањето на нивните права и обврски, како и во
други случаи дефинирани со закон.
(5) Постапката за прекин на работниот однос е уредена со правилник.
Право на вршење дејност во друга високообразовна установа
Член 104
(1) Лице избрано во звање од една единица на Универзитетот може да
врши високообразовна дејност во друга единица на Универзитетот.
(2) Лице од Универзитетот може да врши високообразовна дејност на друг
универзитет со согласност од ректорот на Универзитетот по претходно
мислење од деканот на факултетот.
Визитинг-наставници
Член 105
(1) По покана од наставно-научниот совет на факултетот, наставници од
акредитирани високообразовни установи, признати научници од земјава
и од странство, можат како гости, без распишување конкурс, да
извршуваат

високообразовна

и

научно-истражувачкадејност,

за

определено време.
(2) Наставата од визитинг-наставниците се изведува по модуларен систем
кој може да трае најмалку една недела.
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(3) Конкретните услови под кои се врши дејноста на визитинг-наставниците
се утврдува со договор склучен помеѓу Универзитетот и визитингнаставниците.
Афирмирани научниции стручњаци од практиката
Член 106
(1) Афирмирани научниции и стручњаци од практикатапо покана од
наставно-научниотсовет можат да изведуваат настава за одделни делови
од наставен предмет.
(2) Обемот и условите на ангажирањето се утврдува со договор склучен
помеѓу Универзитетот и афирмираните научници односно стручњаци од
практиката.
Насловни звања
Член 107
(1) Афирмирани научници и стручњаци од практиката, кои ги исполнуваат
условите за избор во звања, а за кои нема слободно место за избор во
наставно-научно звање можат да се избираат во звањето насловен
доцент или насловен вонреден професор.
(2) Лицата избрани во насловни звања можат да учествуваат во вршење на
високообразовна дејност најмногу до 30% од редовните обврски на
соодветното наставно-научно звање. (3) Видот и обемот на учество на
избраното

лице

во

насловно

звање

во

извршувањето

на

висообразовната дејност го одредува наставно-научниот совет.
(3) Лицата избрани во насловни звања не можат да бидат ментори на
магистерски или докторски трудови.
(4) Доколку лицето кое било избрано во звањето насловен доцент или
насловен вонреден професор, биде избрано во наставно-научно звање
и заснова работен однос на универзитетот, изборот во насловно звање
му престанува.
(5) На лицето му престанува звањето насловен доцент или насловен
вонреден професор на крајот од учебната година во која наполнило 67
години старост.

54

Почесен професор и почесен доктор на науки
Член 108
(1) На истакнат професор од универзитет во Република Северна Македонија
и

од

странство,

високообразовната

кој

дал

дејност,

посебен
на

придонес

предлог

на

за

развојот

единицата

или

на
на

Универзитетот може да му се додели звање почесен професор (profesor
honoris causa).
(2) На истакнати научни, културни, деловни и други лица од земјава и од
странство, кои со своите дела дале посебен придонес за развојот на
научната мисла, културата, илина друг начин придонеле за развојот на
високото образование, на предлог на Сенатот може да им се додели
титула почесен доктор на науки (doctor honoris causa).
Професор емеритус
Член 109
(1) Универзитетот може, на предлог на наставно-научниот совет на
одредена единица, да му додели звање професор емеритус на редовен
професор во пензија кој посебно се истакнал со својата научна, односно
уметничка работа, кој стекнал меѓународна репутација и постигнал
резултати

во

обезбедувањето

наставно-научен

и

соработнички

подмладок во областа во која е избран.
(2) Вкупниот број професори емеритус не може да биде повеќе од 5% од
вкупниот број наставници на Универзитетот.
(3) Професор емеритус може да учествува во изведувањето настава на втор
и трет циклус на студии, во областа во која е избран.
Сабатна година
Член 110
(1) На лице избрано во наставно-научно, наставно-стручно, научно, наставно
и соработничко звање на негово барање, на секои пет години,
Универзитетот може да му одобри платено отсуство во траење до една
година, односно неплатено отсуство во траење до три години заради
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стручно усовршување, односно истражување во соодветната научна
област или за престој во соодветна институција, при што неговите
обврски во наставата се прераспределуваат.
(2) Условите и начинот за користење на сабатна година поблиску се
утврдуваат со посебен правилник на Универзитетот.
Дипломи
Стручен и научен назив
Член 111
(1) Дипломите, стручните и научните називи се уредуваат во согласност со
Законот, општите акти на Националниот совет за високо образование и
научноистражувачка дејност на Република Северна Македонија исо
општите акти на Универзитетот.
(2) На Универзитетот се стекнуваат следниве видови дипломи:
1. диплома за прв циклус академски студии (додипломски студии) – по
завршување студиска програма во траење од три или четири години и
стекнување 180, односно 240 ЕКТС кредити;
2. диплома за втор циклус академски студии (постдипломски студии) – по
завршување студиска програма во траење од една година или две
години и стекнување 60, односно 120 ЕКТС кредити;
3. диплома за втор циклус стручни студии – по завршување студиска
програма во траење од една година и стекнување 60 ЕКТС кредити,
4. диплома за научен назив доктор на науки – по завршување студиска
програма во траење од три години и стекнување 180 ЕКТС кредити.
XI. САМОЕВАЛУАЦИЈА
Член 112
(1) Самоевалуација наУниверзитетот и единиците се врши од комисијата за
самоевалуација во интервали од три години.
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(2) Членовите на комисијата се избираат од Сенатот на Универзитетот, со
мандат од четири години, односно една година за претставниците на
студентите.
(3) Условите, организацијата и постапката за самоевалуација подетално се
регулирани според европските стандарди ESG и според правилник на
Универзитетот.
XII.МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Член 113
(1) Универзитетот спроведува меѓународна соработка која вклучува: учество
во проекти, соработка со универзитети, национални и други академии,
бизнис-заедница, институти и јавни и приватни центри и со други
субјекти за унапредување на високообразовната, научноистражувачката
и применетата дејност, размена на научни и стручни публикации,
учество на научни собири, симпозиуми, конференции, организирање
меѓународни студиски програми, организирање летни / зимски школи,
организирање студии надвор од Република Северна Македонија,
мобилност на студенти и наставници, учество во меѓународни програми,
асоцијации итн.
(2) Институционалната поддршка за меѓународна соработка е обезбедена
преку формирање канцеларии, центри и други форми на организација на
Универзитетот.
XIII. ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Член 114
(1) Преку базата на податоци, стручната и административната служба на
Универзитетот е одговорна за водење точни записи за:
1. акредитирани програми;
2. пријавени кандидати за упис во сите три студиски циклуси за секој
уписен рок;
3. запишани студентина прв, втор и трет циклус на студии, за секој уписен
рок;
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4. завршени студенти на прв, втор и трет циклус на студии;
5. мобилност на студентите;
6. кадар вработен со договори;
7. лица избрани во звање во работен однос;
8. лица избрани во звање кои не се во работен однос;
9. визитинг-наставници;
10. стручњаци од практиката;
11. професор емеритус;
12. научна работа и друга работа на наставниците и соработниците;
13. научноистражувачки проекти;
14. апликативни проекти;
15. работно време за вработените;
16. мобилност на вработените;
17. издавачка дејност;
18. склучени меѓународни договори;
19. имот на Универзитетот;
20. финансиски сметки;
21. комерцијални договори;
22. други прашања релевантни за функционирањето на Универзитетот.
Член 115
Сите вработени на Универзитетот и студентите соработуваат со генералниот
секретар на Универзитетот во врска со обезбедувањето на информациите кои треба да
се заштитат, според евиденцијата од претходниот член.
Член 116
Сите лични податоци се третираат со должна почит на приватноста и се користат
само за цели утврдени со закон или со овој Статут.
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XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 117
(1) Органите на Универзитетот се должни во рок од шест месеци по
влегувањето во сила на овој Статут да ги усогласат и да ги дополнат
постојните нормативни акти, како и да донесат нормативни акти
утврдени со овој Статут.
(2) До усвојувањето, усогласувањето и дополнувањето на актите од ст. 1 од
овој член се применуваат одредбите на постоечките акти.
Член 118
Мандатот на членовите на Одборот, членовите на Сенатот и мандатот на
избраниот ректор пред влегување во сила на овој Статут продолжува до завршувањето
на периодот за кој се избрани.
Член 119
(1) Во рок од една година од влегувањето во сила на овој Статут, Сенатот на
Универзитетот ќе избере еден редовен професор за овластено лице за
прием на пријави на корупција.
Член 120
(1) Студентите запишани пред влегувањето во сила на овој Статут
продолжуваат да студираат според правилата кои биле на сила до
времето на запишување, освен ако новите одредби се поповолни за нив.
Член 121
Одредбите

од

овој

Статут

кои

се

однесуваат

на

соработниците

демонстраторите ќе се спроведуваат во согласност со законските рокови.
Член 122
(1) Одредбите од овој Статут кои се однесуваат на наставно-научните звања
ќе се спроведуваат во согласност со законските рокови.
(2) За лицата кои се вработени како доцент и вонреден професор, нема да
се применуваат одредбите од став 1, ал. 1; став 2, ал, 1; став 3, алинеја 1
од членот 166 од Законот за високото образование.
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и

(3) За лицата избрани во лектор и виш лектор и се во работен однос, нема
да се применуваат одредбите од став 1, ал.3, став 2, ал.3 на членот 168
од Законот за високото образование.
Член 123
Мандатот на претставниците на студентите во органите и телата на
Универзитетот и факултетот продолжуваат до изборот на претставници од
Студентското собрание, но не подолго од рокот предвиден со Законот за високото
образование.
Член 124
Овој Статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето на вебстраницата и во билтенот на Универзитетот. На денот на влегувањето во сила на овој
Статут, престануваат да важат одредбите од Статутот на Универзитетот од 2008 година,
со архивски број 01-4655/1, од 11.12.2008 година.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ НА УЈИЕ
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