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Rektörden bir 
mesaj

Sevgili öğrenci adaylarımız,

Güney Doğu Avrupa Üniversitesi (SEEU) 
ve akademik programlarımızdan birini 
seçmek, Avrupa Yüksek Öğretimindeki 
son trendler ile uyumlu olarak kariyer ve 
kişiliğinizin yapılmasına doğru bir adım 
olacaktır.  

SEEU, özünde “enternasyonalizmi” 
yansıtmaktadır. Bu tanıtıcı broşürde 

bulacağınız gibi, SEEU öğretme ve öğrenme için uluslararası bir 
yaklaşım sağlayan, uluslararası paydaşlar tarafından kurulmuştur. 
SEEU Bologna uyumludur ve Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) 
üyesidir. Ayrıca Uluslararası Üniversite Konseyi üyesi olmakla 
birlikte Avrupa ve diğer uluslararası projelerde aktif bir katılımcıdır.   

SEEU kendi sınıflarında yüksek nitelikli uluslararası personel 
getirmeye devam etmektedir.   Üniversite Yönetim Kurulu 
Başkanından başta olmak üzere, genç, hevesli öğretmenlerine 
kadar tüm personelimiz Tetovo’da (Kalkandelen) kaldığınız 
süreyi değerli kılmaktadır. Dahası, bölgede tek entegre kampüsü 
olan üniversite SEEU’dir. Zamanınızı, derslere katılarak, merkezi 
kütüphanede araştırma yaparak ve Eko-Kampüs girişimini 
çevreleyen yemyeşil alanın tadını çıkararak geçirebilirsiniz. 

İngilizce dilindeki akademik programlarımız ileri öğrenim 
tekniklerine, (bilgi, beceri ve yeteneklere dayanmış ve 
dengelenmiş odaklanma) ve SEEU’ de bilgi ve öğrenmeyi yönetim 
sistemleri tarafından destekleyen “on line” programlara göre 
adapte edilmiş ve kişiselleştirilmiştir.

Bize katılmanızı bekliyoruz. 

Prof. Dr. Zamir Dika

Rektör

A Message from 
the Rector

Dear Prospective International Students,

Choosing the South East European 
University (SEEU) and one of its 
academic programs will be one further 
step towards building your career and 
personality aligned with the latest trends 
in European higher education. 

SEEU reflects “internationalism” at its 
core.  As you will find in this prospectus, 
SEEU was founded by its international stakeholders, ensuring 
an international approach to teaching and learning.  SEEU is 
Bologna compliant, an associate member of the European 
University Association (EUA), a member of the International 
University Council (IUC), and an active participant in European 
and other international projects.

SEEU continues to bring highly qualified international staff 
in its classrooms.  From the University Board President to 
young, enthusiastic, teachers, our staff makes your stay in 
Tetovo worthwhile.  Moreover, SEEU has the only integrated 
campus in the region, giving you ample time to attend classes, 
conduct research in the central library, and enjoy the green 
surroundings within the Eco-Campus initiative.

Our academic programs in the English language are 
tailored and personalized programs with advanced learning 
outcomes (based on a balanced focus of knowledge, skills, 
and competencies) and “on-line” programs supported by 
information and learning management systems at SEEU.

You are welcome to join us.

Prof. Dr. Zamir Dika

Rector
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The Republic of 

Macedonia 

The Republic of Macedonia is located in the heart of 

South East Europe and is a relatively small country with 

approximately two million inhabitants.  Macedonia was 

part of the former Yugoslavia and received independence 

in 1991. Since December of 2005, Macedonia is a candidate 

country for European Union (EU) membership.  As a near 

neighbor to Turkey, Skopje is less than one hour away 

from Istanbul by plane and only 12 hours away by bus. 

Macedonia is a multi-ethnic and multi-cultural country, 

represented by 64.2% of ethnic Macedonians, 25.2% ethnic 

Albanians, 4% ethnic Turks, and other ethnicities.

Makedonya 

Cumhuriyeti  

Makedonya Cumhuriyeti Güney Doğu Avrupa’nın kalbinde 

yer alır ve yaklaşık iki milyona yakın nüfusa sahip küçük 

bir ülkedir. Eski Yugoslavya’nın bir parçası olan Makedonya 

1991 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. 2005 yılı Aralık 

ayından bu yana, Makedonya Avrupa Birliği (AB) üyeliğine 

aday bir ülkedir. Türkiye’ye yakın bir komşusu olarak, 

Üsküp İstanbul’dan otobüsle sadece 12 saat uzaklıkta 

ve uçakla bir saatten az bir mesafede bulunmaktadır.  

Birden fazla etnik grup ve kültüre sahip olan Makedonya, 

64.2%  etnik Makedon, 25.2%  etnik Arnavut, 4% etnik Türk 

ve diğer etnik gruplardan oluşmaktadır.
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Eğitim, Gençlik ve İlham şehri:  
Tetovo (Kalkandelen)  
Tetovo (Kalkandelen) Makedonya’nın en büyük şehirlerden biridir, başkent 
Üsküp’ün biraz dışında ülkenin Kuzeybatı kısmında yer alır, Makedonya’nın en 
yüksek ve en büyük Şar Dağları (Malet e Sharrit)  bölgesine bitişiktir.  

Tetovo sıcak yazlar ve karlı kış dahil olmak üzere dört mevsimi de yaşayan yarı 
karasal bir iklime sahiptir. Tetovo’nun nüfusu 100,000’in üzerindedir, çoğunluğu 
etnik Arnavutların, daha az sayıda etnik Makedonların ve etnik Türklerin yaşadığı 
bir yerdir.  

Daima hareket merkezli bir şehir olan Tetovo, iki Üniversite, çok sayıda lise ve 
Makedonya’da meslek okulların yuvası olması göz önünde bulundurulduğunda 
gerçek bir öğrenci kentidir.    

Dolayısıyla, gitgide artan gençlerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli 
kültürel, spor ve müfredat dışı faaliyetler mevcuttur. Tiyatro, müzik, tarih ve kayak 
için mükemmel bir şehir olan Tetovo ayrıca lezzetli mutfağı ve tatlılarıyla ünlüdür. 
Kendinize bir iyilik yapın; Tetovo ve Makedonya’yı mutlaka tecrübe edin!

Tetovo - A City  of  Education, Youth 
and Inspiration
Tetovo is one of the largest cities of Macedonia, outside its capital city of Skopje 
and is located in the Northwestern part of the country, adjacent to the Shar 
Mountains (Malet e Sharrit), the highest and biggest mountain area in Macedonia. 

Tetovo has a semi-continental climate, emphasizing all four seasons, including, 
warm summers and snowy winters. Tetovo’s population is over 100,000 of 
whom the majority is inhabited by ethnic Albanians, while a smaller number of 
inhabitants are ethnic Macedonians, and ethnic Turks. 

Tetovo has always been a city on the move center and is a true student city, 
considering that it is home to two Universities and many high schools and 
vocational schools in Macedonia. 

Consequently, various cultural, sports and extra-curricular activities are 
present, responding to the increasingly needs of youth and students. Tetovo is 
a city of theater, music, and history, a city ideal for skiing, delicious cuisine and 
confectionery.  Experience Tetovo and Macedonia for yourself!
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Financial contributions and in-kind contributions for the 
development of SEEU came mostly from U.S. and European channels, 
whilst the Macedonian government donated the 20 hectare land on 
which the SEEU campus is located.  For these reasons, SEEU has a 
special status of private-public, not-for-profit, considering that the 
funds used for the initial development came from American and 
European taxpayers.

From opening its campus in Tetovo in October 2001, SEEU is now 
regarded as a model for multi-ethnic, multi-lingual higher education 
in South East Europe. 

SEEU has fast matured into a viable institution; succeeding in a 
very short period of time in establishing itself as a quality-led 
and financially sustainable university. Moreover, it has succeeded 
in combining the best of European and US experience, and has 
continued to benefit from academic collaborations sponsored by 
the EU Commission and USAID, among other donors. It benefits 
from scholarship support provided by The Netherlands and The 
Open Society Institute

SEEU aims to be recognized locally, nationally and internationally 
as a university that delivers innovative and excellent teaching and 
research relevant to Macedonia and the region, to become the first 
‘third generation university’ in the region.

In spring of 2000, the Organization for Security and Cooperation in 
Europe (OSCE) High Commissioner for National Minorities initiated 
discussions for the establishment of a new university in the Republic 
of Macedonia, which was supported by international donors. 

With an amendment to the Law on Higher Education by the 
Parliament of the Republic of Macedonia, allowing the founding of 
universities not related to the state and supporting higher education 
in the Albanian languages, the South East European University 
(SEEU) was established.

In late 2000, OSCE High Commissioner started the planning of the 
University. Construction work started in March 2001, and SEEU was 
opened six months later. In November 2002, the number of students 
was 2250, and in October 2003, the number of students was 3700. 

SEEU is now in its tenth year of operation with a unique status 
“private-public, not-for-profit” university with more than 7000 
students and 5650 graduates. From its creation, SEEU was financially 
supported by the following Governments/Agencies: (i) the United 
States Government, via the United States Agency for International 
Development or USAID, (ii) the member States of the European 
Union (EU) via the European Commission and various member States 
of the OSCE, and (iii) the Government of the Republic of Macedonia.  

SEEU’s History  
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SEEU’nun Tarihi 
 Mali ve SEEU’nun geliştirilmesi için aynı (nakit olmayan, hizmet veya 
mal olarak yapılan) katkılar çoğunlukla ABD ve Avrupa kanallarından 
gelirken Makedonya hükümeti SEEU’nun kampüsünün bulunduğu 
20 hektar araziyi bağışladı. Bu nedenlerle, SEEU’nun ilk geliştirilmesi 
için kullanılan fonların Amerika ve Avrupa vergi ödeyenlerinden 
geldiği göz ününde bulundurularak  özel-halka açık, kâr amacı 
gütmeyen özel  bir statüsü vardır.  

Ekim 2001’den Tetova’daki kampüs açılışından bugüne SEEU Güney 
Doğu Avrupa’da çok etnikli, çok dilli yüksek öğretim için bir model 
olarak kabul edilir.  

SEEU hızlı bir şekilde kendi ayakları üzerinde durabilen bir kurum 
haline gelmiştir; çok kısa bir sürede başarılı bir şekilde kaliteli ve 
mali açıdan kolay karşılanabilir bir üniversite haline gelmiştir. 
Dahası, Avrupa ve ABD deneyimlerini birleştirmeyi başarmıştır, 
AB Komisyonu ve USAID tarafından desteklenen akademik 
işbirliklerinden diğer bağışçılar arasında en iyi yararlanmaya devam 
etmiştir. Hollanda ve Açık Toplum Enstitüsü tarafından sağlanan 
burs desteğinden yararlanır. 

SEEU bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda yenilikçi ve 
mükemmel öğretim sağlayan ve Makedonya ve çevresi ile ilgili 
araştırmalar yapmayı destekleyen ilk “üçüncü nesil üniversite” 
olmayı amaçlamaktadır.

2000 yılının ilkbaharında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
(AGİT) Yüksek Komiseri Ulusal Azınlıklar için uluslararası bağışçılar 
tarafından desteklenen Makedonya Cumhuriyeti’nde yeni bir 
üniversite kurulması için tartışmaları başlattı. 

Makedonya Parlamentosu, Yüksek Öğretim Kanununun, devlete 
bağlı olmayan ve Arnavutça Dilinde yükseköğretimi destekleyen 
üniversitelerin kurulmasına izin veren bir yasasını değiştirerek, 
Güney Doğu Avrupa Üniversitesi (SEEU) kurulmasına izin verdi.  

2000 yılın sonlarına doğru, AGİT Yüksek Komiseri Üniversite’nin 
planlamasına başladı. 2001 yılının Mart ayında başlayan inşaat 
çalışmaları 6 ay sürmüş 2001 Eylül ayında  SEEU açılmıştır. Öğrenci 
sayısı Kasım 2002’de 2250 iken 2003 yılın Ekim ayında bu sayı 3700 
olmuştur. 

SEEU onuncu yılında özgün bir statüyle “özel-halka açık, kâr 
amacı gütmeyen” 7000’den fazla öğrenci ve 5650 mezunlu bir 
üniversitedir. Kuruluşundan itibaren SEEU mali olarak aşağıdaki 
Hükümetler/Ajanslar tarafından desteklendi: (i) Birleşik Devletler 
Hükümeti adına Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma 
Ajansı veya USAID aracılıyla, (ii) Avrupa Komisyonu ve AGİT’in çeşitli 
üye Devletleri aracılığıyla Avrupa Birliği üye ülkeleri (AB), ve (iii) 
Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti. 



8South East European University

Studies at the South East 
European University (SEEU)  

In its ten year tradition of servicing and caring for its students, applying 
the most contemporary methods and trends in teaching has given SEEU a 
rank among the best and most innovative universities in the region. SEEU 
has a distinguished international reputation for the qualitative teaching, 
giving the student sufficient knowledge and professional skills necessary 
to succeed in the national and international labor market.

SEEU is a contemporary higher education institution with a quality 
proven track record.  Since its founding, SEEU became a model of higher 
education in the region, offering qualitative university programs that are 
accredited according to international trends.

The aim of the university is to adapt to the best European practices 
of quality and learning, evaluation and responsibility. The university 
develops its study programs and the mechanisms for quality assurance 
so that it can guarantee the adaptation with the process of construction 
of the European Higher Education Area and with other universities of the 
Bologna declaration.  Our university offers a wide choice of 3 year study 
programs, with an option for full-time studies, but also some programs 
for distance studies.

First Cycle Studies 
(Undergraduate)  

Our university offers a wide choice of first cycle (undergraduate) 3 year 
programs (180 ECTS), with the opportunity of full-time studies, but has 
also programs of “distance” studies that represent a restructuration of 
the former part-time studies. For a detailed description of the first cycle 
studies, please visit the web site of the university www.seeu.edu.mk.

Accreditation  

Quality is at the centre of SEEU’s teaching and 
learning process.  SEEU is accredited by the 
Accreditation Board of Higher Education of the 
Republic of Macedonia.  What is more important 
to international students and Turkish students 
in particular is that SEEU is also accredited 
by the Turkish Council on Higher Education 
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), thus giving 
Turkish students the option of studying at SEEU.
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Güney Doğu Avrupa 
Üniversitesinde (SEEU) 
okumak 

Öğrencilerine verdiği değer ve hizmetteki on yıllık geleneğinde, 
eğitimde en çağdaş yöntem ve trendleri kullanması bölgede en 
yenilikçi ve en iyi üniversiteleri arasında SEEU’ye bir yer kazandırmıştır. 
SEEU ulusal ve uluslararası işgücü piyasasında başarılı olmak için 
öğrencilerine gereken yeterli bilgi ve mesleki becerileri veren niteliksel 
öğretim adına seçkin bir uluslararası üne sahiptir.  

SEEU kalitesi performansla ispatlanmış çağdaş bir yüksek öğretim 
kurumudur. Kurulduğundan beri SEEU, bölgede uluslararası eğilimlere 
uygun olarak resmen tanınmış nitelikli üniversite programları sunan 
bir yüksek öğretim modeli olmuştur. 

Üniversite’nin amacı, kalite ve öğrenme, değerlendirme ve 
sorumluluk gibi Avrupa’nın en iyi uygulamalarını benimsemektir. 
Eğitim programlarını ve mekanizmalarını Avrupa yüksek öğretim 
alanının ve Bologna bildirisiyle diğer üniversitelerin yapılanma 
süreci adaptasyonuna uygun kalite teminatıyla geliştirmektedir. 
Üniversitemiz, 3 yıllık eğitim programını hem tam zamanlı eğitim hem 
de uzak mesafe eğitim olarak çeşitli seçenekler şeklinde sunmaktadır.

Lisans Eğitimi 

Üniversitemiz, 3 yıllık eğitim programını (180 ECTS) 
hem tam zamanlı eğitim hem de eski açık öğretimin 
yeniden yapılandırmasını temsil eden uzak 
mesafe eğitim olarak çeşitli seçenekler şeklinde 
sunmaktadır. Lisans eğitiminin ayrıntılı tanımlaması 
için lütfen üniversite’nin web sitesini ziyaret ediniz 
www.seeu.edu.mk.

Akreditasyon 

Kalite, SEEU’nun öğretme ve öğrenme sürecinin 
merkezinde yer alır. SEEU Makedonya Cumhuriyeti 
Yüksek Öğretim Akreditasyon Kurulu tarafından 
akredite edilmiştir. Uluslararası öğrenciler için önem 
arzeden  akreditasyon özellikle Türk öğrencilere 
yönelik Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 
akredite edilmiştir, böylece Türk öğrencilere SEEU’da 
eğitim görme seçeneği verilmektedir.

In the first national ranking  of universities in the Republic of Macedonia, in 
February 2012, SEEU was ranked second out of nineteen higher education 
institutions according to a ranking system conducted by the Shanghai Jiao Tong 
University in collaboration with the country’s Ministry of Education and Science. 
This ranking supports SEEU’s objective of pursuing excellence and equality in 
higher education.  For more detailed information on the ranking, please visit: 
http://www.shanghairanking.com/Macedonian_HEIs_Ranking/index.html.
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Computer Center  
The university offers excellent conditions for the usage of 
computers to support your studies. Through two computer 
centers in the university campus, the university enables 
students to have access to over 550 computers - equipped 
with new and  more advanced programs, including access 
to the Internet through a fast connection. The Computer 
centers are open throughout the week, from 8:00 to 22:00, 
and Saturday from at 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

Information 
Technology 
Infrastructure  
Information Technology (IT) is known to break distances, 
removing time barriers to reach the continent and to bring 
people together, touching the key elements of how we live 
and work. This revolution is also important for teaching and is 
considered a key element for quality assurance in universities.

SEEU is the leader in the region regarding the use of IT and 
networking systems used in teaching, enabling student 
access to university services and information about  on-line 
studies at any time. Among the first in the region, SEEU offers 
wireless network access in all areas of the university campus.

Upon registration, all students have their own electronic 
‘account’, which allows them access to more sophisticated 
software from companies such as Microsoft, Sun, Google, 
and other more specialized software applications, but also, 
access to electronic learning resources (libri.seeu.edu.mk), 
student portal (MySEEU - https://my.seeu.edu.mk), internet 
and webmail.
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Bilgisayar Merkezi
Eğitiminizi desteklemek adına üniversitemiz, bilgisayar kullanımı 
için mükemmel koşullar sunmaktadır. Öğrencilerimizin, kampusteki  
iki bilgisayar merkezinde bulunan toplam 550’nin üzerindeki - hızlı 
bir bağlantı üzerinden Internet’e erişim dahil olmak üzere yeni ve 
gelişmiş programlarla donatılmış- bilgisayara erişimi vardır. 

Bilgisayar merkezleri hafta içi 8:00- 22:00 arası ve Cumartesi 8:00- 
17:00 arası kullanıma açıktır.

Bilgi Teknolojisi Altyapısı
Bilgi Teknolojilerinin (BT)  kıtalararası insanları bir araya getirmek 
için zaman ve mesafe engellerini yaşam ve çalışma unsurlarımıza 
dokunarak nasıl ortadan kaldırdığı bilinmektedir. Bu devrim aynı 
zamanda üniversitelerde öğretimde kalitenin sağlanması için 
önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir.

SEEU üniversite hizmetleri ve on-line çalışmalar hakkındaki bilgilere 
her an  öğrenci erişimi sağlamakta, eğitimde kullanılan BT ve ağ 
sistemlerinin kullanımında bölgede liderdir. Ayrıca SEEU üniversite 
kampüsünün tüm alanlarında kablosuz ağ erişimi sunmaktadır.

Kayıt olan tüm öğrenciler, Microsoft, Sun, Google gibi gelişmiş 
yazılımların yanı sıra diğer özelleştirilmiş yazılım uygulamalarına da 
kendilerine açılan elektronik hesap vasıtasıyla erişebilmektedirler. 
Bu hesapla ayrıca on-line eğitim kaynakları (libri.seeu.edu.mk), 
öğrenci portalı (MySEEU - https: / / my.seeu.edu.mk), internet ve 
webmail gibi diğer yazılım uygulamalarından faydalanma imkanı 
da sağlanmıştır.
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MySEEU 
MySEEU, servisler ve bilgilendirme, mali durum (ödemeler), 
not dökümü (transkript) sınav duyuruları ve listeleri gibi bir çok 
hizmeti 24 saat boyunca Internet üzerinden öğrencilerin erişimine 
sunan üniversite portalıdır. MySEEU portalın amacı sanal - eğitim 
görebileceğiniz, çalışacabileceğiniz, işbirliği yapabileceğiniz ve 
birlikte eğlenebileceğiniz - bir topluluk oluşturmaktır.

Elektronik Eğitim- Libri 
(libri.seeu.edu.mk)
Öğretim sürecinin önemli bir parçası olan Elektronik eğitimi 
SEEU de sürekli geliştirmekteyiz. Yeni sistem ‘Libri’ (libri.seeu.
edu.mk) aracılıyla hemen tüm dersler on- line kaynaklarla 
desteklenmekle birlikte öğrencilere malzeme ve ödevler, 
proje/ ödev teslimi ve profesörlerle iletişim kurmaya olanak 
sağlamaktadır.

MySEEU 
MySEEU is the university’s portal, which allows students access to a wide 
range of services, 24 hours a day via the internet, including services and 
information, for example, about your financial condition, statement of 
grades attained (transcript), scheduling, the presentation and list of 
exams, and much more information. The purpose of MySEEU portal is to 
create a virtual society - a place to study, work, cooperate and have fun.

Electronic Teaching- Libri 
(libri.seeu.edu.mk)  
Electronic teaching is an important part of the teaching process at SEEU 
and we are committed to its further development. Almost all subjects are 
supported by on-line resources through the new system  ‘Libri’ (libri.seeu.
edu.mk), allowing student access to materials and assignments, submission 
of projects / tasks and communication with professors, at any time, at any 
place.
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Kütüphane 
“Max van der Stoel” Üniversite Kütüphanesi Arnavutça, Makedonca, 
İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve diğer dillerde üniversitede 
öğrenme, öğretme ve araştırmaları destekleyen çok sayıdaki 
materyale erişim sağlamaktadır. 

Kütüphanemiz14.000 ‘den fazla başlık ve toplam 40.000 ‘den fazla 
kitap ve dergi, çok sayıda uluslararası raporlar, CD-ROM, uluslararası 
ve yerel süreli yayın içermektedir. 

Üniversite’nin kütüphanesi bölgede on-line araştırma sistemi ILS 
(Entegre Elektronik Kütüphane Sistemi) ve OPAC sistemini kullanan 
tek kütüphanedir. 

Öğrencilerin, sadece kütüphane içeriğine değil aynı zamanda 
uluslararası platformda tanınmış EBSCO, Dünya Bankası Yayınları, 
Avrupa Birliği Yayınları, Oxford Yayınları, Cambridge Yayınları, 
Sage Yayınları veri tabanlarına, ENA – Makedonya Cumhuriyeti 
gazetelerinin elektronik arşivi ve Academika- ve Makedonya 
Cumhuriyeti kanunlarına erişim imkanları bulunmaktadır.

Library
The “Max van der Stoel” University Library provides access to a large 
number of materials to support learning, teaching and research at the 
university, in Albanian, Macedonian, English, French, German, Italian 
and other languages. 

The library collection includes more than 14,000 titles and more than 
40,000 books in total and a large number of magazines, international 
reports, CD-ROM, and international and local newspapers and other 
periodicals. 

The university library is the only library in the region which uses the 
system ILS (Integrated Electronic Library System) and OPAC system for 
on-line research of materials and books.

At all times, students have access not only in the library collection, 
but also in data bases internationally recognized EBSCO, World Bank 
Publications, European Union Publications, Oxford Journals, Cambridge 
Journals, Sage Journals, ENA – electronic archive of newspapers in RM 
and Academika- access to the legislation of the Republic of Macedonia.
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Öğrencilerin 
Konaklanması (Yurtlar)
Üniversite’nin benzersiz bir özelliği de kampüste konaklama 
imkanıdır, yedi adet yurt binasıyla toplam 450 öğrenci kapasitelidir. 
Tüm yurt binaları, üniversite ağından (internet) faydalanabilmekte, 
burada kalan öğrencilere çalışma için uygun bir yer seçeneği 
sunmakta ve, modern yurt standartlarını karşılayacak şekilde 
tasarlanmışlardır.

Kampüs ve özellikle yurtlar, üniversite güvenlik hizmetlerinin sürekli 
kontrolü altında ve   öğrencilere 24 saat boyunca hizmet vermektedir.

Yoğun talep nedeniyle, kampüste konaklamayla ilgilenen öğrenciler 
kayıt işlemi sırasında bir oda için başvurmalıdır.  Ek bilgi için, Danışma 
Bürosu ile iletişim kurunuz. + 389 44 356 188.

Öncelik Tetovo’ya yurtdışından ve uzak şehirlerden gelen öğrencilere 
verilir. (En uzağa en önce)

Son yıllarda, kampüs civarındaki yapılanma önemli ölçüde artmıştır 
böylece özel konaklama Üniversite kampüsün yakınında çok uygun 
fiyatlarla kolayca sağlanabilir.

Student Accommodation 
(Dormitories) 
A unique feature of the University is the possibility of accommodation 
on campus, with seven dormitory buildings and housing capacity for 
450 students. All dormitories have access to the university network 
(Internet) and are designed to meet the standards of modern 
dormitories, offering residents the option of a proper place to study.

The Campus and, dormitories in particular are under constant care of 
the university security services, being available to students 24 hours 
a day.

Due to high demand, those students interested in accommodation 
on campus should apply for a room during the registration process. 
For additional information, please contact the Information Office at 
tel. + 389 44 356 188. Priority is given to students who come from 
cities that are farthest from Tetovo.

In recent years, private accommodation outside the campus has 
increased significantly, so that private accommodation near the 
University campus can be provided easily and at very affordable 
prices.
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Tesisler ver Rekreasyon 
Aktiviteleri 
Kampüste verilen eğlence için büyük fırsatları tanımlamada 
anahtar kelime çeşitliliktir. 

Çalışma deneyimini zenginleştirme ruhunda, SEEU, öğrencilerin, 
profesörlerlerin ve idari personelin sosyal yaşamının kaliteli 
eğlence içeriğini artırmak için her türlü çabayı göstermektedir. 

Bu nedenle, kampüsteki dinlenme alanları, öğrenme ve öğrenci 
arkadaşlığı ve spor için gerekli tesisler de dahil olmak üzere 
futbol,   basketbol,   hentbol, voleybol, masa tenisi ve çok daha 
fazlası ile zenginleştirilmiştir. 

Her kış üniversitede kayak yarışmaları düzenlenmektedir, bu 
arada, kapalı futbol/ footsall takımı Makedonya üniversitelerinin 
birinci liginde yarışmaktadır. Ayrıca, üniversite basketbol 
takımları ve masa tenisi takımı belli başarılara imza atmaktadır.  

Tesislerimiz ve SEEU eğlence aktiviteleri sizleri bekliyor!

Facilities and Recreation 
Activities 
Diversity is the key word in describing the vast opportunities for 
entertainment provided in the campus. 

In the spirit of enriching the experience of study, SEEU makes all efforts 
to provide quality recreation content to improve the spiritual, mental, 
and social life of students, professors and administrative staff members. 

For this reason, the campus has become enriched with comfortable 
places for relaxation, learning, and student companionship, including 
facilities necessary for sports such as football, basketball, handball, 
volleyball, ping-pong, and much more.

Annually, the university organizes a winter competition in skiing, 
meanwhile, indoors the football/footstall team competes in the first 
league of universities in Macedonia. Also, the university basketball 
teams and ping-pong team achieve noticeable success.  

You are welcome to enjoy these facilities and recreational activities at 
SEEU.
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Öğrenci Kayıt- Nasıl 
başvuracaksınız?
SEEU bazı sınırlamalara tabi olan açık kabul politikasına sahiptir. Açık kabul 
etme Üniversite’nin kendi akademik programlarına katılmak için gerekli 
niteliğe sahip herkesi kabul etmeyi taahhüt etmesi anlamına gelir. 

Bu nedenle, SEEU’da eğitim almak isteyen adaylar, üniversiteye giriş için 
belirli koşulları yerine getirmesi gerekirken, aynı zamanda lisans ve yüksek 
lisans ve doktora eğitiminde (master ya da doktora eğitimi) Makedonya 
Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından belirlenen şartları 
da yerine getirmeleri gerekir. Başvuru formları web sitesi üzerinden on-line 
doldurulabileceği gibi indirilip doldurulduktan sonra Öğrenci İşleri’ne de 
teslim edilebilir.

İlgilenenler için ön kayıt 28 Mart’tan itibaren 17 Ağustos’a kadar devam 
edecektir.  Birinci devlet sınavının son başvuru tarihinden önce başvuran 
adaylar başvurdukları programda yer ayırtmak için hak kazanırlar. Bu 
adaylar normal uygulama sırasında gerekli belgeleri getirmelidirler. 

Not: Lisans ve lisansüstü eğitim için öğrencilerin kabulü rekabet temelinde 
Üniversite Senatosu tarafından onaylanır, her yıl ilan edilir, son tarihten 
birkaç ay önce üniversite’nin web sayfasında ve günlük yazılı basında 
bildirilir. Talep, kabul edilecek öğrenci sayısı ve öğrenim ücretleri dışında,   
şartları ve ilgili yıl için Üniversite tarafından sunulan eğitim programlarına 
başvuru koşulları hakkında ayrıntılı bilgi içermektedir.

Student Enrollment- How 
to Apply?
SEEU pursues a policy of open admissions, which is subject to certain 
restrictions. Open admission means that the university is committed to 
accept anyone who is qualified to participate in its academic programs. 
Therefore, to be considered, to study at the SEEU, candidates must meet 
certain conditions for admission to the university, but also the requirements 
set by the Ministry of Education and Science of RM, for studies in the first 
cycle (undergraduate) and, in the second and third cycle (for postgraduate 
studies). Application forms can be completed online or downloaded from 
web site and through the student Admission Office at the university.

The expression of interest or the pre-registration can be made by March 
28 and will last until August 17. Candidates, who apply before the 
deadline of the first state exam, earn the right to reserve the place in the 
program in which they applied. These candidates should bring the needed 
documentation during the regular application.

Note: The admission of students in undergraduate and postgraduate 
studies is done on the basis of competition approved by the University 
Senate, which is announced every year, several months before the deadline 
for application to the University website and in daily written media. The 
call, except the number of students to be accepted and the tuition fees, 
contains detailed information about the terms and conditions of admission 
to study programs offered by the University for the respective year.
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First Cycle Study Programs  
Faculty of Public Administration and Political Sciences 

 European Studies - Joint Degree  
 Leadership and Youth Work in Community  

Faculty of Contemporary Sciences and Technologies 
 Information and Communication Technologies - Computer Engineering 
 Business Informatics  
 Media Informatics  

Faculty of Languages, Cultures and Communication 
 German Language and Literature 
 English Language Teaching  

Faculty of Business and Economics 
 Information Systems and Management  

 

Second Cycle Study Programs  
Faculty of Public Administration and Political Sciences 

 European Studies - Joint Degree 
 Civil Society Development  

Faculty of Contemporary Sciences and Technologies 
 Cloud Computing and Mobile Web Applications  
 Software  Engineering and Telecommunication 
 Software and Application Development 
 Business Informatics  

Faculty of Business and Economics 
 Project Management 
 Entrepreneurship and Local Economic Development 
 Business Administration (MBA)  

Faculty of Languages, Cultures and Communication 
 German Studies 
 English Language Teaching  

Research Institute “Max van der Stoel” 
 International Legal and Political Studies  

Module: International Law 
 International Legal and Political Studies  

Module:  International Relations 
 International Legal and Political Studies  

Module: International Business Law 
 

Third Cycle Study Programs  
Faculty of Contemporary Sciences and Technologies 

 E-Technologies  
Faculty of Languages, Cultures and Communication 

 German Language and Literature  
 English Language and Literature  

Faculty of Business and Economics 
 Business Administration   
 Economics  

Faculty of Law 
 International Law  

Institute for Environment and Health (IEH) 
 Environmental Management   
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Uluslararası Öğrencilerin 
Girişi için Uygunluk ve 
Kriterler 
Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı olmayan lisans adayları için kabul 
şartları geldikleri devlete bağlı olarak değişir ve bu nedenle daha 
doğru bilgiler için lütfen üniversitemizin web sitesindeki duyuruya 
bakınız veya Kabul ofisini arayınız, +389 44356095.
Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek Uluslararası Öğrenciler için SEEU, 
bir akademik programa kabul için gerekli bütün kriter ve nitelikler 
hakkında öğrencileri bilgilendirecek ve yönlendirecek yetkili bir kişi 
atamıştır. 

International Students 
Eligibility and Criteria for 
Entrance
The conditions for admission of candidates for undergraduate (first cycle) 
studies, who are not citizens of the RM, differ, depending on the state 
from which they come, and therefore for more accurate information 
about eligibility, please refer to the advertisement on the Web site of the 
university or the Office for admission, +389 44356095.
For International Students from the Republic of Turkey, SEEU has designated 
a contact person that will administrate and inform students on all criteria 
and eligibility requirements for acceptance to an academic program at SEEU.  

Öğrenim ücretleri
Devletten doğrudan fon alan ‘kamu’ kurumlarından ayırt etmek 
için Makedonya Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kanuna göre SEEU 
“özel- halka açık, kâr amacı gütmeyen” olarak sınıflandırılmış bir 
yüksek öğretim kurumudur.  Sonuç olarak, devlet tarafından 
karşılanan yerlerde başarısız öğrenciler için SEEU’daki öğrenim 
ücretleri kamu üniversitelerine nazaran daha yüksektir.
Ama bu fiyatların, SEEU’de bir yıl için her şeyi içerdiği göz önüne 
alındığında çok yüksek sayılmamaktadır.
Listen
Read phonetically
Yukarıda belirtilen Uluslararası Öğrenciler için tüm akademik 
programlarda eğitim akademik yıl başına 2.000 € (Euro) olacaktır. 
% 15 bir defaya mahsus kayıt ücreti ayrıca tahsil edilecektir.

Tuition fees
According to the Law on higher education of the Republic of 
Macedonia, SEEU is an institution classified as “private - public 
non-profit” institution of higher education, to distinguish from 
‘public’ institutions, which receive direct funding from the state. 

As a result, the tuition fees at SEEU are higher than those of 
public universities for students who fail to obtain a state-funded 
place. But, these prices are not that high when considering the 
fact that the price for a year of study at SEEU includes everything.

The tuition for all academic programs for International Students 
mentioned above shall be 2000 € (Euros) per academic year.  A 
one-time registration fee of 15% shall also be charged.
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Academic Programs for International Students 
SEEU is committed to increasing its international profile and as such will be offering the following undergraduate 
programs completely in the English language

Uluslararası Öğrenciler için Akademik Programlar 
Uluslararası profilini yükseltmek için kararlı adımlarla ilerleyen SEEU aşağıdaki lisans programlarını tamamen İngilizce 
dilinde sunacaktır:

ç
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