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Во согласност со Член 108, од Законот за високото образование (Службен 

весник на РМ број 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/11, 
15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145, и 30/16)  од Членот 5  
став 1, точка 5,  Член 25, став 1, точка 6 и Член 51 од Статутот на  Универзитетот на 
Југоисточна Европа, Сенатот на Универзитетот на состанокот одржан на 15 март 
2016 година го усвои следниов:  
 

 
ПРАВИЛНИК 

 
ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УПИС НА СТУДЕНТИ НА СТУДИСКИТЕ 

ПРОГРАМИ НА УЈИЕ ЗА АКАДЕМСКАТА 2015/2016 ГОДИНА  
 

 
Член 1 
 

Со овој Правилник се уредуваат условите и критериумите за упис на 
студенти на студии на Универзитетот на Југоисточна Европа. 
 
УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВИОТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ  
 
Член 2 
 

На Универзитетот се запишуваат редовни и вонредни студенти со 
самофинансирање; државјани на Република Македонија кои имаат завршено 
адекватно средно образование во земјава или во странство; странски државјани 
кои имаат завршено адекватно средно образование во земјава или во странство; 
студенти од другите универзитети кои сакаат да ги продолжат студиите (редовни и 
вонредни) на одредени факултети и кандидати со завршено високо образование. 

 
Сите кандидати кои имаат завршено адекватно средно образование надвор 

од Република Македонија, пред да се пријават, се обврзани да ја нострифицираат 
дипломата во Министерството за образование и наука на РМ. 
 
УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ЗА РЕДОВНИ СТУДИИ ВО ПРВИОТ 
ЦИКЛУС НА СТУДИИ  
 
Член 3 
 

Главен критериум за запишување на студентите во првиот уписен рок е 
завршено средно образование по 2008 година и положена државна матура  или 
меѓународна матура.  
 

Во другите уписни рокови право на упис имаат и кандидатите кои ја имаат 
положено училишната матура во гимназиите или завршниот испит во средните 
четиригодишни стручни училишта.  
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УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ЗА ВОНРЕДНИ СТУДИИ ВО ПРВИОТ 
ЦИКЛУС НА СТУДИИ  
 
Член 4 
 

Главен критериум за запишување на студентите во првиот циклус на студии 
е завршено средно образование.  

Кандидатите кои го завршиле средното образование според програмата со 
која се предвидува и државна матура, меѓународна матура, училишна матура или 
завршен испит, покрај условот за завршено средно образование тие треба успешно 
да го положат и испитот за матура. 
 
 
КРИТЕРИУМИ ЗА УПИС НА СТУДЕНТИ ВО ПРВИОТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ – РЕДОВНИ 
И ВОНРЕДНИ СТУДИИ 
 
Член 5 
 

За реализација на процесот за упис на студенти во академската 2016/2017 
година, Универзитетот основа професионални комисии: 
 

- Централна комисија на Универзитетот; 
- Техничка комисија за извршување на административните и техничките 

задачи и евалвација на приемниот испит. 
   
Членовите на комисијата и нивниот број ги одредува Ректорот на 

Универзитетот. 
 

Комисиите ги потврдува Сенатот.  
 
Член 6  
 

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 на поени). 
 

Друг посебен критериум за упис во одредените оддели се предвидува со 
Конкурс. 
 
Член 7 
 

Централната комисија ги објавува резултатите за квалификациите на 
кандидатите во Центарот за информации. 
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УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ВТОРИОТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ 
 
 
Член 8 
 

Право на запишување на последипломски студии според моделот 3+2 
(двегодишен) имаат кандидатите, кои имаат универзитетска диплома од првиот 
циклус (нострифицирана) или адекватна на тригодишни студии (180 ЕКТС) и 
четиригодишни студии (240 ЕКТС). 
 
 
Член 9 
 

Право на запишување на последипломски студии според моделот 4+1 
(двосеместрални) имаат кандидатите, кои имаат универзитетска диплома од 
првиот циклус (нострифицирана) или адекватна на четиригодишни студии (240 
ЕКТС). 
 

 
Член 10 
 

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 ќе се понудат во четврток и во петок попладне,  
и во сабота да им одговараат и на вработените кандидати.  
 
 
Член 11 
 

Предност ќе имаат студентите со просек на оценки од првиот циклус на 
судии 8.00 или поголем. 
 
 
Член 12 
 

Доколку во некоја од студиските програми нема да се пријават доволен број 
кандидати, во тој случај нема да се организира настава за истата програма. 
 
 
 
 
 



 4 

Член 13 
 

Во случај кога кандидатот завршил прв циклус на студии во несоодветна 
програма - струка во однос на студиската програма на која конкурира, тогаш, 
Комисија од соодветниот Факултет ќе ги определи условите за дополнителните 
критериуми потребни за дополнување на предзнаењата за упис во новата студиска 
програма од вториот циклус. 
 
 
Член 14 
 

Кандидатот има право да достави жалба до Централната комисија во тек на 
24 часа од објавувањето на резултатите. Во спротивно тој/таа 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 15 
 

По истекот на крајниот рок за поднесување жалби и нивните 
образложенија, Централната комисија ја објавува конечната ранг-листа на 
примени кандидати.  
 

Врз основа на оваа одлука/ ранг- листа се врши уписот на студенти. 
 
 
УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ТРЕТИОТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ 
 
Член 16 
 

Право на запишување имаат студентите кои за време на студиите од првиот 
и вториот циклус постигнале успех со средна оценка 8.00 и повисока - одделно за 
секој циклус, имаат здобиено 300 ЕКТС и кои се од соодветната област, имаат 
објавено научни трудови и имаат соодветни познавања на англискиот јазик. 
 
Член 17 
 

Во случај кога кандидатот го завршил 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. 
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Член 18 
 
Кандидатите кои ги исполнуваат условите  од Член 16 и 17, во  случај кога бројот на 
кандидати е поголем од бројот предвиден во Конкурсот,  ќе се рангираат според  
следниве критериуми: 
 
 - 40%  од просекот на оценките;  
             - 20%  од издадените научни трудови;  
             - 20%  од познавање на странски јазик;  
             - 20%  од интервјуата со кандидатите.   
 
 

Кандидатите кои дипломирале на универзитети надвор од Република 
Македонија според Законот за високото образование се должни да ги 
нострифицираат дипломите во Министерството за образование на РМ,  за која цел 
ќе имаат административна поддршка од Студентскиот сервис на Универзитетот. 
 
 
 
Член 19  
 
 

Кандидатите кои дипломирале на универзитети надвор од Република 
Македонија според Законот за високото образование се должни да ги 
нострифицираат дипломите во Министерството за образование на РМ,  за која цел 
ќе имаат административна поддршка од Студентскиот сервис на Универзитетот. 
 
Член 20 
 
Познавање на јазиците    
  

а) За програмите со настава на англиски јазик минималните критериуми се: 
TOEFL ITP мин. 460 (писмена верзија која се нуди на УЈИЕ) /TOEFL IBT мин. 57 
( компјутерска верзија) / IELTS мин.5; или претходно завршено образование 
на англиски јазик. 

б) Приоритет за упис на програмите кои се нудат на локалните јазици ќе 
имаат кандидатите кои имаат познавање барем на еден странски јазик. 
Доказ за познавање на странски јазик може да биде меѓународен 
сертификат и сертификат издаден од Јазичниот центар на УЈИЕ, или 
диплома за претходно завршено образование на соодветниот странски 
јазик. 
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ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Член 21 
 

Запишувањето на редовни и вонредни студенти на Универзитетот се врши 
врз основа на Конкурсот.  

 
Режимот на студии кој кандидатот го избира во фазата на пријавување 

останува до завршувањето на студиите без можност за промена.  
 

Конкурсот се подготвува и се објавува од  администрацијата на Ректоратот 
на Универзитетот. 

 
 Во Конкурсот поконкретно се предвидени општите и посебните критериуми 

за упис на нови студенти во првата година на студии. 
 
Член 21 
 

Конкурсот содржи: број на студенти по факултети и студиски програми, 
критериуми за упис, услови и критериуми за избор на кандидати, процедура за 
имплементација на конкурсот, крајни рокови за пријавување, запишување 
кандидати и потребна документација со цел апликацијата да биде валидна. 
 
Член 22 
 

Правилникот стапува во сила на денот на усвојување од Сенатот на 
Универзитетот. 


