Во согласност со член 141 од Законот за високото образование („Службен весник на
Република Македонија“, бр. 82/2018) и со член 89 од Статутот на Универзитетот на
Југоисточна Европа, Сенатот на Универзитетот на состанокот одржан на 4.10. 2019 год.
го усвои следниов:

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ПРОГРАМИ ЗА
ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
Општи одредби
Член 1
Со овој Правилник се уредуваат условите и правилата за организирање различни
програми за професионален развој на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово (во
понатамошниот текст „Универзитетот“) според концептот за доживотно учење.
Член 2
Одредбите од овој Правилник се применуваат на сите единици на Универзитетот кои
вршат високообразовни активности.
Член 3
Програмите за професионален развој и програмите за неформално образование на
Универзитетот се организираат во согласност со Законот за високото образование и со
Статутот на Универзитетот.
Упис
Член 4
(1) Запишувањето на програмите се врши врз основа на конкурсот или во рамки на
соработката со различни јавни и невладини институции / организации и со
деловниот сектор
(2) Запишувањето на кандидатите се врши по завршување на процедурата за упис
која вклучува: апликација, доставување оригинални документи според барањата
на програмата, уплата на предвидената сума.
Статус на учесникот во програмата
Член 5
(1) Статусот за член на програмата се добива по уписот на една од програмите за
професионален развој и неформално образование на Универзитетот.
(2) Статусот за учесник на програмата се докажува со ИД-картичка.
Реализирање на програмата
Член 6
(1) Програмата за професионален развој и неформално образование се составува од
единиците на Универзитетот кои вршат високообразовни активности и се
реализираат според модулот/ силабусот на предметот.
(2) Времетраењето на програмата зависи од обемот на предвидената наставна
план-програма.
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(3) Силабусот на модулот/предметот се одобрува од наставно-научниот совет на
соодветниот факултет и вклучува: опис на предметот, цели, резултати од
учењето, форми на настава, предавачи, методи за оценување на знаењето и
други аспекти.
(4) По завршувањето на програмата, учесникот добива Сертификат кој го издава
единицата на Универзитет, односно Универзитетот.
Школарина
Член 7
(1) Учесникот го плаќа одредениот износ на школарината определен за соодветната
програма.
(2) За секој учесник Универзитетот отвора корисничка сметка во електронскиот
систем за чување податоци за обврските и плаќањата за студиите.
(3) Канцеларијата за студентски финансии ги обработува уплатите на школарината.
Делегирање на власта
Член 8
(1) Сенатот може да ја делегира власта на Ректорската управа и да ги измени
барањата предвидени во овој Правилник, но само под исклучителни услови и во
посебни случаи.
Завршни одредби
Член 9
Oвој Правилник стапува во сила на 6.10.2019 година.
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