Во согласност со член 149, од Законот за високото образование (Службен весник на
РМ број 82/18),сочленот 31,став 1, точка 11, со членот 63 и членот 92 од Статутот
наУниверзитетот на Југоисточна Европа, Сенатот на Универзитетот на состанокот
одржан на 21.04.2020 година го усвои следниов:

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УПИС НА
СТУДЕНТИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УЈИЕ ЗА
АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА
I. Предмет на уредување
Член1
Со овој Правилник се уредуваат условите и критериумите за упис на студенти на
студии на Универзитетот на Југоисточна Европа.
Уписот на студенти се заснова на јавен конкурс за упис на студенти објавен од
Универзитетот во согласност со Законот и со Правилникот одобрени од Сенатот
најмалку пет месеци пред почетокот на академската година.
Правилникот вклучува одредби за трансферна студенти од други
високообразовни институции кои можат да се запишат како редовни или
вонредени студенти.
Трансферираните студентите во првиот циклус и во вториот циклус на студии
претходно мора да имаат завршено најмалку еден семестар во други
високообразовни институции.
Максималниот број на ЕКТС-кредити што можат да се пренесат од други
високообразовни институции е 50% од вкупниот број ЕКТС-кредити за
соодветната студиска програма.
На трансферираните студентите во третиот циклус на студии не можат да им се
пренесат повеќе од 60 ЕКТС-кредити, што соодветната комисија за трансфер
може да ги изедначи со испитите од прва година.
Услов за реализација на трансферот е студентот да ги исполнува барањата за
запишување на третиот циклус на студии на Универзитетот и да се рангира на
ниво на примени студенти во третиот циклус на студии, во соодветната година
на трансфер.

II. Услови за запишување студенти во првиот циклус академски
студии (додипломски студии)
Член 2
На Универзитетот се запишуваат редовни и вонредни студенти со
самофинансирање; државјани на Република Северна Македонија кои имаат завршено
соодветносредно образование во земјава или во странство; странски државјани кои
имаат завршено соодветносредно образование во земјава или во странство;
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трансферирани студенти од другите универзитети кои сакаат да ги продолжат студиите
(редовни и вонредни) на одредени факултети и кандидати со завршено високо
образование.

III. Услови за запишување на студенти за редовни студии во првиот
циклус на студии
Член 3
На прв циклус академски студии може да се запишат кандидати кои ја положиле
државната матура или меѓународната матура или кои завршиле четиригодишно
средно образование во согласност со прописите кои важеле пред воведувањето на
државната матура икандидати странски државјани кои имаат завршено соодветно
средно образование надвор од Република Северна Македонија.

IV. Услови за запишување на студенти за вонредни студии во првиот
циклус на студии
Член 4
На прв циклусна академски студии според системот за вонредни може да се
запишат кандидати кои ја положиле државната матура или меѓународната
матура или кои завршиле четиригодишно средно образование во согласност со
прописите кои важеле пред воведувањето на државната матура
икандидатистрански државјани кои имаат завршено соодветно средно
образование надвор од Република Северна Македонија.
Бројот на студенти кои ќе се запишат на вонредни студии (прва година) е 30%
од вкупниот број редовни студенти предвидени во Конкурсот.
Вонредните студии се независни студии во согласност со стандардите на
Универзитетот. Правилото на студии е следново:
-

На почетокот на семестарот студентите имаат воведни предавања со
професорите од соодветните предмети.
Преку електронскиот систем за управување со наставата, студентите ќе
добијат инструкцииза наставата, критериумите за оценување,
потребните материјали и ќе можат да учествуваат на он-лајн форуми и
предавања.

V. Услови за трансфер на четиригодишни студии (240 ЕКТС) за
кандидати кои завршиле тригодишни студии (180 ЕКТС) на УЈИЕ
Член 5
Само кандидатите кои имаат завршено тригодишна студиска програма (180
ЕКТС) на УЈИЕ имаат право на трансфер на четиригодишни студии (240 ЕКТС).
Условите за трансфер на четиригодишни студиски програми се исти како за
тригодишни и за четиригодишниредовни студии, согласно со член 2, член 3 и
член 4 од овој Правилник.
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Член 6
Кандидатите кои имаат завршено четиригодишно средно образование или
образование соодветно на тоа надвор од Република Северна Македонија имаат
право да се запишат само врз основа на успехот од средното училиште. Ho, тие
се обврзани во текот на првата академска годинада ја нострифицираат
дипломата во Министерството за образование и наука наРепублика Северна
Македонија.
Познавање на јазици:
-

-

Член 7

Сите кандидатите ќе бидат тестирани за степенот на познавање на
англискиот јазик. Ова тeстирање нема елиминаторен карактер, но е
потребено за одредување на нивото на познавање на англискиот јазик
со цел обезбедување соодветна надградба на истиот. Кандидатите ќе
бидат навремено известени за датумите на тестирањето.
Запрограмите со настава на англиски јазик минималните критериуми се:
ниво Б1 (независен корисник) според Европската јазична рамка (ЦЕФР)
потврдено со меѓународно признат сертификат или еквивалентен
резултат од институционалниот тест по англиски јазик од Јазичниот
центар, УЈИЕ. Кандидатите ќе бидат навремено информирани за
датумите на тестирањето.

Член 8
За реализација на процесот за упис на студенти во академската 2020/2021
година, Универзитетот основа професионални комисии:
-

Централна комисија на Универзитетот;
Техничка комисија за извршување на административните и техничките
задачи и евалвација на приемниот испит.
Членствата во комисиите ги потврдува Сенатот.
Член 9
Главен критериум за запишување на редовни студии е успехот од средното
образование и успехот од соодветниот испит за матура (каде е потребно ) и се
евалвираат со 100 поени (максимален број поени).
Други посебни критериуми за упис во одредените студиски програми се
предвидени во Конкурсот за упис.
Член 10
Централната комисија ги објавува општите резултати за квалификациите на
кандидатите во Канцеларијата за упис.
Член 11
Кандидатот има право да достави жалба до Централната комисија во текот на
48 часа од објавувањето на резултатите. Во спротивно го губи правото на жалба.
По истекот на крајниот рок за поднесување жалби и поплаки за објавените
резултати од Централната комисија на Универзитетот и по решавањена
случаите од жалбите се објавува прелиминарната листа на примени кандидати.
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По објавувањето напрелиминарната листа кандидатот има право да поднесе
жалба и поплака во рок од 24 часа за евентуалните технички грешки во
процесот на собирање на поените.
Жалбата се упатува до Централната комисија на Универзитетот.
Одлукатана Централната комисија е конечна.
Член 12
По истекот на крајниот рок за поднесување жалби и нивни образложенија,
Централната комисија ја објавува конечната листа на примени кандидати.
Врз основа на оваа одлука (листа) се врши уписот на студенти.

VI. Услови за запишување студенти во вториот циклус на студии
(последипломски)
Член 13
Право на запишување на последипломски студии имаат кандидатите кои го
завршиле првиот циклус на студии еквивалентни на 180 кредити, односно 240
кредити, на Универзитетот или на која и да било друга високообразовна институција
признаена од Универзитетот, во согласност со Законот.
Член 14
Право на запишување на последипломски студии според моделот 3+2
(двегодишен) имаат кандидатите кои имаат универзитетска диплома од првиот циклус
(нострифицирана)или соодветнана тригодишни студии (180 ЕКТС) и на четиригодишни
студии (240 ЕКТС).
Член 15
Право на запишување на последипломски студии според моделот 4+1
(двосеместрални) имаат кандидатите кои имаат универзитетска диплома од првиот
циклус (нострифицирана) или соодветнана четиригодишни студии (240 ЕКТС).
Член 16
Право на запишување на специјалистички стручни студии од втор циклус
(едногодишни) имаат кандидатите кои имаат универзитетска диплома од првиот
циклус (нострифицирана)или соодветнана тригодишни студии (180 ЕКТС).
Член 17
Предметите ќе бидат редовни и модуларни според моделот: 50% од наставната
програма од одредениот факултет ќе се нуди редовно, додека другиот дел од
наставната програма ќе биде со самостојни студии (водени од предавачите).
Редовните предмети вообичаено ќе се понудат во четврток и во петок попладне, но и
во сабота за да им одговараат и на вработените кандидати.
Член 18
Предност ќе имаат студентите со просек на оценки од првиот циклус на судии 8.00
или поголем.
Член 19
Доколку за некоја од студиските програми нема да се пријават доволен број
кандидати, во тој случај нема да се организира настава за истата програма.
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Член 20
Во случај кога кандидатот завршил прв циклус на студии на несоодветна програма
во однос на студиската програма на која конкурира, тогаш, Комисија од соодветниот
факултет ќе ги определи условите за дополнителните критериуми потребниза упис во
новата студиска програма од вториот циклус.
Член 21
Кандидатите кои дипломирале надвор од Република Северна Македонија, според
Законот за високото образование се обврзани да ја нострифицирaат дипломата (од прв
циклус) во Министерството за образование на Република Северна Македонија за што
тие ќе добијат административна поддршка од Студентскиот сервис на УЈИЕ. Рокот за
доставување на одлуката за нострификација на дипломата е следениов: за
апликантите во студиските програми 3+2 е една година, за апликантите во студиските
програми 4+1 и специјалистичките стручни студиски програми е шест месеци.
Познавање на јазици
-

-

-

Член 22

Сите студиски програми од вториот циклус се нудат на албански, на
македонски или на англиски јазик. Меѓутоа, без разлика на јазикот на
програмата, Универзитетот има право да понуди дел од предавањата
или од предметите на англиски јазик, затоа познавањето на албанскиот,
македонскиот и на англискиот јазик е потребно, а познавањето на
најмалку два од горенаведените јазици на академско ниво е неопходно.
За програмите со настава на англиски јазик минималните критериуми се:
ниво Б1 (независен корисник) според Европската јазична рамка (ЦЕФР)
потврдено со меѓународно признат сертификат или еквивалентен
резултат од институционалниот тест по англиски јазик од Јазичниот
центар, УЈИЕ. Кандидатите ќе бидат навремено информирани за
датумите на тестирањето.
Ако кандидатот го има завршено средното образование надвор од
Република Северна Македонија на друг јазик различен од јазикот на
студиската програма на која аплицира или се запишува во студиска
програма на албански јазик или на македонски јазик треба со
сертификат да го потврди познавањето на соодветниот јазик.

Член 23
Централната комисија ги објавува резултатите за квалификациите на кандидатите
во Центарот за информации.
Член 24
Кандидатот има право да достави жалба до Централната комисија во тек на 48
часа од објавувањето на резултатите. Во спротивно го губи правото на жалба.
По истекот на крајниот рок за поднесување жалби и поплаки, Централната
комисија ја објавува конечната листа на примени кандидати.
По објавувањето на листата кандидатот има право да поднесе жалба и поплака
во рок од 24 часа за евентуалните технички грешки во процесот на собирање на
поените.
Жалбата се упатува до Централната комисија на Универзитетот.
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Одлуката на Централната комисија е конечна.
Член 25
По истекот на крајниот рок за поднесување жалби и нивни образложенија,
Централната комисија ја објавува конечната листа на примени кандидати.
Врз основа на оваа одлука (листа) се врши уписот на студенти.

VII. Услови за запишување на студенти во третиот циклус академски
студии (докторски студии)
Член 26
Право на запишување на третиот циклус академски студии (докторски студии)
имаат кандидатите кои завршиле втор циклус на студии и имаат стекнато 300 ЕКТС од
првиот и од вториот циклус на студии (додипломски и последиплмски студии).
Член 27
Право на запишување имаат студентите кои за време на студиите од првиот и од
вториот циклус имаат стекнато 300 ЕКТС од соодветната област, имаат објавено научни
трудови и имаат соодветни познавања на англискиот јазик.
Член 28
Доколку кандидатот го завршил првиот и вториот циклус во област која не е
соодветна со областа за која се пријавува за стекнување научно звање од третиот
циклус, тогаш за евентуалните дополнителни услови за прилагодување на претходните
познавања за запишување на програмата ќе одлучи комисијата формирана од
соодветниот факултет.
Член 29
Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 27 и 28 во случај кога бројот на
кандидати е поголем од бројот предвиден во Конкурсот, ќе се рангираат
споредследниве критериуми:
-

30% од просекот на оценките;
20% од издадените научни трудови;
20% од познавање на странски јазик;
30% од интервјуата со кандидатите.

Член 30
Просекот на оценките за кандидатите кои првиот и вториот циклус го завршиле
на универзитети од државава ќе се евалуира според рангирањето од
Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија.
Универзитетите рангирани на првите пет места ќе добијат 100 % од бодовите
додека секој универзитет понатаму ќе биде рангиран со - 5%.
Просекот на оценките за кандидатите кои првиот и вториот циклус го завршиле
во Универзитети надвор од земјава ќе се евалуира според следново:
-

Државните универзитети ќе добијат 100% од бодовите од успехот;
Приватните универзитети ќе добијат 80% од бодовите од успехот;
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Член 31
Кандидатите кои дипломирале на универзитети надвор од Република Северна
Македонија според Законот за високото образование се обврзани во рок од една
година да ги нострифицирaат дипломите (од прв и втор циклус) во Министерството за
образование на Република Северна Македонија, а за таа цел ќе имаат
административна поддршка од Студентскиот сервис на УЈИЕ.
Познавање на јазиците:
-

Член 32

Приоритет за упис на понудените програми ќе биде владеењето на
англискиот јазик.
Сите кандидати ќе имаат институционален тест за владеење на
англискиот јазик од Јазичниот центар на УЈИЕ.Кандидатите ќе бидат
навремено известени за датумите на тестот.

Член 33
Централната комисија ги објавува прелиминарните резултати на кандидатите за
упис во Канцеларијата за упис.
Член 34
Кандидатот има право да достави жалба до Централната комисија во тек на 48
часа од објавувањето на резултатите. Во спротивно го губи правото на жалба.
По истекот на крајниот рок за поднесување жалби и поплаки, Централната
комисија ја објавува конечната листа на примени кандидати.
По објавувањето на листата кандидатот има право да поднесе жалба и поплака
во рок од 24 часа за евентуалните технички грешки во процесот на собирање на
поените.
Жалбата се упатува до Централната комисија.
Одлуката на Централната комисија е конечна.
Член 35
По истекот на крајниот рок за поднесување жалби и нивни образложенија,
Централната комисија ја објавува конечната листа на примени кандидати.
Врз основа на оваа одлука (листа) се врши уписот на студенти.

VIII. Завршни одредби
Член 36
Запишувањето на студии се врши врз основа на јавниот Конкурс објавен од
Универзитетот.
Конкурсот се подготвува од Канцеларијата за академско планирање
раководство на проректорот за академско планирање и дигитализација.

под

Во Конкурсот се содржани општите и посебните услови за запишување студенти
во првата година на студии.
Конкурсот се објавува
академската година.

најмалку пет месеци
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пред започнувањето на

Конкурсот го објавува Канцеларијата за информација и промоција на барање
на Канцеларијата за академско планирање.
Универзитетот до задржува правото, според условите, потребите и
претпочитувањата на кандидатите на одредени предмети, студиски програми и
групи од првиот, вториот и третиот циклус на студи да понуди он – лајн
изведување на наставата.
Член 37
Конкурсот за запишување студенти содржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

име на високообразовната установа,
назив на студиските програми,
место на изведување на студиската програма,
времетраење на студиите,
услови за запишување,
предвиден број слободни места за запишување,
постапки и рокови за пријавување и за изведување на запишувањето на
студиите,
8. висината на партиципација или школарина,
9. критериумите врз основа на кои кандидатите се избираат за упис.

Член 38
Правилникот стапува во сила на денот на усвојување од Сенатот на
Универзитетот на ЈИЕ.
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