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Важни датуми ( до започнување на семестарот):  

Втор уписен рок:    

30ти авг.– 10ти сеп.  2012 Пријавување во вториот уписен рок  

    Он-лajн пријавување  http://apply.seeu.edu.mk/ 
Доставување  документите во 801, или во Кампусот на УЈИЕ  
во Скопје  
 

Уплата на школарина: 
3ти – 14ти сеп. 2012   Уплата на семестар  

 

Уплата во денари: 

Примач:   Универзитет на ЈИЕ  

Банка депонент: Стопанска банка А.Д. Скопје 

Бр. на жиро-сметка: 200-0008775390-10  

Цел на уплата:  школарина за 2012/13  

 

Уплата од страство (во Евра): 

Name of Institution:    SEEU Tetovo  

Address:  Ilindenska bb, 1200 Tetovo/Macedonia  

Bank Name:   STOPANSKA BANKA 

Acc. number (EUR):  0009009090 

IBAN:    MK0720000090090902 

 

Информациите износот кој треба да се уплати за семестар се 

наведен во конкурсот на www.seeu.edu.mk  

 

ИД картичкa:    

3ти – 14ти сеп.  2012  Издавање студентскa ИД картичкa  
Место: Кампус во Тетово, Канцеларија за упис # 801, сите 
студенти!  

    Ве молиме да донесете и копија од уплатницата  
 
Стипендии по заслуга: 

31ви   авг. 2012             Тест за стипендии (Стипендии по заслуга за странски студенти) 

(Канцеларијата за финансиска поддршка ќе ги информира 

пријавените кандидати за местото и времето на тестирање)  

http://apply.seeu.edu.mk/
http://www.seeu.edu.mk/
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Тест за одредување на нивото на познавање на  англиски/македонски јазик ( за примените 

студенти во првиот уписен рок) 

6ти сеп. 2012   Тест за одредување на нивото на англиски јазик, 

                                               (Meсто: Кампус во Тетово, Јазичен центар 1001, сите студенти!) 

 

Тест за одредување на нивото на познавање на  англиски/македонски јазик ( за примените  

студенти во вториот уписен рок) 

14ти сеп. 2012   Тест за одредување на нивото на англиски јазик, 

                                               (Meсто: Кампус во Тетово, Јазичен центар 1001, сите студенти!) 

 

Регистрација на предмети (Распоред): 

10ти – 21ви сеп. 2012  Регистрација на предмет (регистрација преку порталот MySEEU) 

17ти – 29ти сеп. 2012  Пријавување/одјавување часови 

 

Сместување во студентскиот дом: 

17ти сеп.  2012   Краен рок за пријавување во студентскиот дом во Тетово 

    (Доставување на апликациите во БЦР, прв кат, просторија 2. 01) 

 

Добредојде и ориентација: 

17ти сеп. 2012   Добредојде и ориентација  

(во Тетово, големиот амфитеатар - LH2, време: 10:00, сите 

студенти) 


