
Во согласност со член 153, став 1 од Законот за високото образование (,,Службен 
весник “ на Р. Македонија бр. 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, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 

и 127/16 ) и во согласност со член 56 од Статутот на Универзитетот на Југоисточна Европа, 
Сенатот на Универзитетот на состанокот одржан  06 септември 2017 година го усвои 
следниов:  

 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРВИОТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ 

Општо 
Член 1 
 

 Универзитетот ги нуди следниве дипломи од првиот циклус: универзитетска 
диплома – Bachelor (baccalaureus/baccalaurea).  

 

 За студентите кои не ги исполнуваат сите барања за завршување на програмата и за 
доделување диплома, Универзитетот може да додели сертификат.  

 

Член 2 

Програмите кои водат до дипломи во член 1 се модуларни, изразени со акумулација 
на кредити според Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС): за добивање универзитетска 
диплома потребни се 180 или 240 ЕКТС кредити, во зависност од програмата на која се 
запишале на почетокот на студиите. За програмата за добивање сертификат барањето за 
ЕКТС се одредува од програмата. Бодовите на кредитите и редоследот по кој тие можат да 
се акумулираат зависи од издадената наставна програма.  

Основниот модул на студирање е семестрален предмет со ЕКТС кредити приложени 
во одобрената наставна програма на Универзитетот. Се добива соодветен број кредити 
кога успешно ќе се заврши семестралниот предмет како што е опишано и во овој 
Правилник. За  пријавување на некои семестрални предмети кои се дел од  студиската 
програма  можеби ќе биде потребно успешно да го поминат предусловот  и  да положат  
еден или повеќе такви предмети, во согласност со студиската програма. 

Прием и запишување 
Член 3  

Студентите се примаат за студиските програми врз основа на конкурсот кој го 
објавува Сенатот. Освен тоа може да се одредат и други барања од факултетите кои може 
да се менуваат од година в година.  



 Запишувањето е предмет на завршување на процесот на упис кој вклучува: 
доставување оригинални документи, исполнување на условите за упис предвидени со 
конкурс, уплата на бараната школарина која е одобрена од или од името на Одборот на 
Универзитетот.  

 Како резултат последица на првото запишување, по првиот, но пред заверување на 
вториот семестар, студентите можат да се префрлат од еден факултет на друг, само со 
дозвола од деканите на поединечните факултети и со овластување од Комисијата за 
трансфер и за евалвација на факултетите, назначени од советот на факултетот на кој се 
префрлаат. Трансфер-студентите мора да ги исполнат оригиналните барања за прием за 
факултет на кој се префрлаат и барањата за дипломирање.  

 По завршување на  предавањата од третата година (шести семестар) во една од 
студиските програми на УЈИЕ, студентот може да се префрли во соодветната 
четиригодишна студиска програма. 

Tрансфери од други високообразовни институции и мобилност 
Член 4 

  Студентите може да аплицираат за трансфер од друга образовна институција на УЈИЕ 
перманентно или за мобилност.  

 За да се разгледаат за перманентен трансфер студентите мора да имаат завршено 
барем еден семестар на универзитетот од каде што доаѓаат или еквивалентен обем на 
работа. Максималниот број на ЕКТС кредити кои можат да се добијат или да се префрлат 
со трансфер од факултетот за програмата од првиот циклус е 90/120 ЕКТС (од 180/240 ЕКТС 
респективно). Студентите треба да аплицираат за трансфер во студентскиот сервис.  

 Mобилност е базиран на Болоњскиот процес и на ЕКТС. Процесот за мобилност се 
координира од Канцеларијата за меѓународни односи во соработка со соодветниот 
деканат и соодветниот проректор. Заинтересираните студенти треба да се пријават 
најмалку еден семестар однапред во согласност со процедурата за мобилност. 

Статус  
Член 5 

 Во зависност од режимот на студии студентите можат да се назначат како редовни 
или вонредни студенти.  

 Од редовните студенти се очекува да го завршат првиот циклус на студии во период 
од три години (180 ЕКТС) или од четири години (240 ЕКТС). Периодот на студирање може 
да биде намален доколку на приемот се добијат кредити за претходните студии.  



Од редовните студенти се очекува да  ги завршат студиите од првиот циклус   во 
периодот наведен во студиската програма. Доколку студентот не дипломира  тој/таа 
станува апсолвент и може повторно да ги полага испитите  за следните две академски 
години. Потоа, Универзитетот нема обврска  да ја нуди  истата наставна програма, но ќе го 
префрли студентот  на барање на слична или адекватна програма. Студентите повторно се 
запишуваат  и ги полагаат останатите испити  во согласност со оваа наставна програма.    

 Студентите можат да се префрлат од редовни на вонредни студии  или обратно со 
пријавување во канцеларијата за упис и по консултации со соодветниот декан на 
факултетот и со проректорот за академски прашања. Овој процес мора да започне пред 
почетокот на семестарот. При трансферот  од вонредни на редовни студии мора да се 
почитува критериумот за преодност од една во друга академска година за соодветната 
програма за редовни студии.  

Mаксимален број кредити  
Член 6 

 На студентот може да му се дозволи да се запише за студирање на еден дополнителен 
предмет во текот на еден семестар и да добие до 6 дополнителни ЕКТС кредити (значи 36 
ЕКТС кредити за семестар) доколку: 

- Добивање просек на оцени најмалку 9.00; 

- Дозвола од деканот на факултетот; 

- Уплата на одредената школарина. 

Оценување и евалвација 
Член 7 

 На Универзитетот се користат различни методи за оценување и за евалвација со цел 
да се осигури изведбата на студентите и да се задржат квалитетот и високите академски 
стандарди. Оценувањето и евалвацијата се изведуваат во согласност со: објавените 
информации за предметот, критериумите и резултатите од учењето.  

Оценување 
Член 8  

Оценките се одредуваат во согласност со објавените критериуми за оценување. 
Иако е потребна некаква форма на конечен испит, конечната оценка на студентот за 
дадениот предмет се базира на неговата/нејзината акумулирана работа во текот на 
семестарот и нема да биде одредена само со еден финален тест. Предавачот ќе ги достави 
резултатите од испитот електронски до Службата за студентски прашања во период од 10 
работни дена по завршувањето на конечниот испит. 



 Оценките на Универзитетот се оформуваат врз основа на бодовно оценување. 
Дополнително просекот на оценките ќе се пресметува и ќе биде наведен во уверението од 
официјалниот регистар (транскриптот) во согласност со долунаведената табела.  

 

Скала на оценување Опис на 
оценката  

 

Оценка 

 

 Еквивалент 
оценка со букви 

Од  До 

95% -100% Извонредно 10.0 A/A+ 

85% - 94% Одлично 9.0 A-/B+ 

75% - 84% Многу добро 8.0 B- 

65% - 74%  Добро 7.0 C 

51% - 64% Задоволително  6.0 D 

0% - 50% Не поминува 5.0 F 

  
Непотполна 
оценка (IN) Н/А  

  Без податоци Н/А  

 

Методот кој се користи за одредување на средната вредност на оценките  се 
нарекува просек  на оценки. Просекот на оценки е број кој се движи од 5.0 дo 10.0. Овој 
просек на оценки се одредува на следниов начин . За секоја оценка се наведува и вредност 
на кредит-оценка   која  е базирана на  систем  за оценување за 6 бода  опишан во табелата 
во Член 8.  Оценките N/A & IN не се сметаат во просекот на оценки .  

 

За да се пресмета вкупниот просек на оценки се следи истиот процес секоја оценка 
се множи со бројот на кредитите што следуваат за конкретниот предмет. Потоа збирот на 
добиените вредности се дели со збирот на кредитите што следуваат  за секој предмет и 
количникот го дава конечниот просек.  

 

Непотполна оценка (Incomplete -IN) 

 

Студентот може да добие непотполна оценка доколку не го завршил сето она што е 
потребно за предметот до крајот на семестарот, туку завршил значаен дел од работата.  



 Одговорност на студентот е да даде релевантни информации на предавачот и да го 
постигне договорот со што ќе се задоволат другите барања за предметот. Предавачот ја 
доставува конечната оценка до студентскиот сервис кога студентот ќе ја достави 
потребната работа. Доколку не се завршат барањата во период од една година тогаш 
автоматски студентот добива оценка со која не се поминува.  

 

Повлекување (Withdrawal-W) 

 

Доколку студентот се реши да се повлече од предметот, задолжително е тој/таа да 
го пополни Формуларот за повлекување од предметот. Формуларите за повлекување 
можат да се подигнат од канцеларијата на советникот на студентите на факултетот. Доколку 
не се комплетира процесот за повлекување, тогаш студентот ќе добие оценка (5) со која не 
се поминува. Студентот може да се повлече од предмет без академска казна доколку го 
потполни формуларот за повлекување во студентскиот сервис до крајот на четвртата 
недела откога започнале предавањата според академскиот календар. Повлекувањето од 
петтата до десеттата недела се дозволува само во исклучителни случаи и за тоа е потребно 
одобрение од предавачот и од деканот на факултетот. Откажувањето и повлекувањето во 
текот на петата и десеттата недела ќе се забележи со „W“ на извештајот за оценките на 
студентот. Со овој знак „W“ не се означува вашата изведба, ниту, пак, се користи при 
сметањето на просекот на оценки.  

Почнувајќи од единаесеттата недела на предавање, студентот може да се повлече 
само во случај на незгода или сериозна болест што е надвор од ваша контрола и само 
доколку „непотполната оценка“ (НО) не е практична. Вообичаено повлекувањата од овој 
вид значат и повлекување од сите предмети, иако за тоа се добива „непотполна оценка“ 
(НО) онаму каде се завршува значителен дел од работата. Предавачот и продеканот на 
факултетот треба да го потпишат барањето за повлекување во овие околности. Доколку се 
прифати барањето, тоа ќе се назначи со симболот „W” за сите предмети за кои не сте имале 
право да добиете непотполна оценка.  

 

Без податоци за дадената оценка (NR) 

 

 Ова означување ќе биде наведено во досието на студентот (транскриптот) за случаи 
кога студентот се регистрирал во класот, но не била дадена оценка од предавачот. Ова нема 
да влијае на просекот на оценките на студентот и може да се промени во оценка кога 
предавачот ќе ја достави формалната оценка.  

 

Заведување на оценките (Транскрипти) 

Член 9 

 



Оценките од студентите се заведуваат во транскриптите и се обезбедуваат  од 
канцеларијата за упис на барање на студентот . Неофицијалните транскрипти  може да се 
видат во MySEEU  од студентскиот сервис и тие се секогаш достапни по барање на студентот 
и на други овластени лица.  

 

Наставна план-програма 

Член 10 

 
 Предавачите треба да им обезбедат наставен план на студентите на почетокот на 
семестарот. Наставниот план треба да содржи краток опис за предметот, цели како и 
резултати од учењето и тука е вклучен и методот за евалвација и за оценување. Наставниот 
план, исто така, треба да содржи и опис на активностите кои ќе се изведуваат во текот на 
наставата, но исто така треба да бидат дадени и податоци за датумите на колоквиумите и 
за завршните испити.  

Одобрените наставни план-програми се достапни преку електронскиот систем за 
управување со учењето (LMS) на почетокот на секој семестар.  

 

Администрација на завршните испити  

Член 11 

 

На ниво на Универзитетот има две редовни сесии за завршни испити, кои 
приближно се одржуваат  по  завршувањето на секој семестарот. Испитните сесии не треба 
да го надминат периодот од две недели.  

 

Редовните студенти кои треба повторно да ги полагаат испитите кои ги немаат 
положено  можат да го сторат тоа во дополнителната испитна сесија  по летниот семестар  
за предметите и од двата семестри. Тие треба да ги пријават сите испити во дополнителната 
сесија.   

 

Апсолвентите може да ги полагаат испитите во сите испити сесии. Во една сесија тие 
имаат право да пријават испити  еквивалентно на  30 кредити 

 

Максималната оценка која може да се добие во дополнителната испитна сесија е 8 
(осум) освен во  оправдани случаи од деканатот.  

 

Барања за завршните испити  

Член 12 



 

 Завршните испити се закажуваат во согласност со редовниот академски распоред и 
вообичаено не треба да надминат три часа. Студентите треба да имаат 70 % присуство со 
цел да ги полагаат  овие испити.  

 

Испитите се изведуваат во текот на периодот за испити закажани од Канцеларијата 
за академско планирање. Барањата за одржување завршен испит во период поинаков од 
периодот наведен во официјалниот распоред ќе се прифатат од студентскиот советник и со 
нив ќе се постапува според деканот на факултетот во координација со студентскиот сервис.  

 

  Надворешната евалвација се регулира со одделна процедура на Универзитет во 
согласност со Законот за високото образование.  

 

Реализација на завршните испити и мониторинг  

Член 13 

Должност на предавачот е да го организира и да го следи реализирањето на 
завршните испити или на нивните еквиваленти. Членовите на кадарот, исто така, се должни 
да дадат што поголем придонес во воспоставувањето услови на ред, тишина и на чесни 
методи на работа во испитната просторија. Тоа вклучува и распоред на седење 
(наизменично), давање и собирање тестови, време на почнување и завршување, доцнење 
и итни случаи.  

Студентите се должни да го задржат интегритетот на својата работа.  

Студентите со посебни потреби на кои им е потребна дополнителна поддршка за 
завршување на испитот треба претходно да се пријават преку советникот за студентите, кој 
во соработка со студентскиот сервис ќе го исполни тоа барање.  

Отсуство, доцнење и неуспешност 

Член 14 

Кога е можно, предавачот треба да биде однапред известен доколку студентот не 
може да присуствува на испит. 

На студентот којшто доаѓа доцна на завршниот испит, додека сè уште трае, може да 
му биде дозволено да полага, доколку предавачот смета дека е во ред.  

Студентот којшто полага дополнително закажан испит после регуларниот испит, ќе 
добие нови испитни прашања. 



Неочекуваното отсуство од студентот ќе резултира со записот No Record во досието.  

 Оценката за предметот во целост ја одредува предавачот.  

Промена на оценката  

Член 15 

 

 Студентот има право да бара промена на оценката доколку студентот верува дека 
има грешка во пресметувањето, во оценувањето или доколку студентот не успеал да се 
повлече навремено.  

 

Член 16 

 

 Предавачот на предметот има целосна одговорност за одредување на оценката. 
Предавачот треба да ги објави оценките неофицијално пред да бидат заведени со цел на 
студентите да им даде можност за објаснување за одредената оценка. Одговорност на 
студентот е да контактира со предавачот на предметот за да дискутираат за оценката или 
да се смени неговата /нејзината оценка пред да се заведат оценките. Ова мора да се 
направи по неофицијалното објавување на резултатите, но пред да бидат официјално 
заведени.  

 

Член 17 

Студентот има право да поднесе жалба на оваа официјална одлука од предавачот 
по заведувањето на оценките во транскриптот. Тој/таа треба да поднесат жалба за промена 
на оценката (формулар) кај советникот за студентите во период од 5 дена по заведување 
на резултатите во транскриптот. Студентот може да побара промена на оценката поради 
технички работи или да се формира комисија за објективни или посложени работи. 
Релевантните материјали од предавачот или од другите (на пр. тестови, критериумите за 
оценување , рубрики и повратни резултати др.) мора да се достават како докази. Сите 
докази ги чува професорот  минимално 6 месеци.  

Во случаи кога се бара промена на оценката поради технички работи, наставно-
научниот совет на факултетот  донесува конечна одлука и го известува студентот. Во 
другиот случај, наставно-научниот совет назначува комисија. Комисијата се состои од 
тројца членови од кои двајца мора да се од иста или од слична област. Предавачот за кого 
се работи не може да биде член на комисијата. Комисијата го разгледува случајот и 
донесува одлука. Одлуката се дава написмено на студентот. Оваа одлука е конечна. 



Овој процес за жалби мора да заврши во рок од 10 дена по завршувањето на 
испитната сесија.  

 

 

 

Академски напредок  

Член 18 

 

 Со цел студентот (на редовни студии) да продолжи со студиите од една во друга 
академска година тој/таа мора да ги исполнува следниве критериуми:  

 

- За премин од прва во втора академска година, студентот мора да има минимум 
36 кредити за тековните академски студии. 

- За премин од втора во трета академска година, студентот мора да има минимум 
96 кредити за тековните академски студии  

- За премин од трета во четврта академска година, студентот мора да има 
минимум 156 кредити за тековните академски студии. 

- Сите студенти треба ги исполнат барањата кои се однесуваат на практичната 
настава. 

 

Студентите кои ги исполниле минималните критериуми, но го немаат потребниот 
број кредити (60/120/180 според соодветно) плаќаат 25% од вредноста на 
останатите кредити за повторна регистрација на предметите.  

 

 Студентите кои на крајот на академската година нема ги исполнат горенаведените 
критериуми нема да можат да продолжат со студиите во следната академска година.  

 

 Овие критериуми не се однесуваат за студентите на вонредни студии. За вонредните 
студенти важат посебни критериуми.  

 

Член 19 

 

Студентите кои не ги исполнуваат критериумите од член 18 имаат право повторно 
да го запишат истиот семестар во следната академска година. 



 

Повторното запишување ќе се изврши според следнава процедура:  

 

- Треба да го потполнат формуларот со барање за повторно запишување (кој може 
да се земе од студентскиот сервис) и да го достават до советникот за студентите 
на одредениот факултет. Во прилог на барањето треба да биде и транскриптот-
уверението за положени испити. 

- Формуларот со барањето мора да го потполни продеканот на факултетот и тука 
треба да бидат наведени условите за повторно запишување: кои испити од 
претходната година тој/таа може да ги полага, износот на пари кој треба да се 
плати (50% од вредноста на останатите кредити).  

- Потполнетиот формулар студентот мора да го достави до студентскиот сервис за 
повторно запишување и потврда за извршената уплата.  

 

 За студентите кои завршиле со предавањата во последната година на студии, 
но не дипломирале навреме важи истата процедура за повторно запишување.  

 

Повлекување од студиите  

Член 20 

 

  Доколку студентот сака да се повлече од студиите при УЈИЕ тој/таа мора : 

 

- Да ја регулира уплатата во канцеларијата Бурсар. 

 

- Да провери со библиотекарот дали има некои книги кои не се вратени во 
библиотека и да плати за заостанатиот долг.  

 

- Да потполни формулар - изјава за повлекување и да ја достави  во канцеларијата 
за упис. 

 

- Да ги земе документите и да ја предаде идентификациската картичка.  

 

Академски календар и подготовка за понуда на предмети 

Член 21 

 



Студентите се пријавуваат за предметите пред почетокот на семестарот. 
Пријавувањето за предметите се врши електронски.  Студентите можат да се пријавуваат и 
да се одјавуваат за часовите/ за предметите само во првите три недели на почетокот на 
семестарот. По овој период не се дозволуваат промени во распоредот.  

Академскиот календар се објавува на веб-страницата на Универзитетот на годишно 
ниво пред почетокот на академската година.  

 

Школарина  

Член 22 

 

Канцеларијата за благајна  ги обработува уплатите на школарината, вклучувајќи ги 
тука и заостанатите уплати. 

 

Студентите ја плаќаат школарината во тековниот износ за поединечната студиска 
програма и за одредената студиска година. Школарината се одредува на годишно ниво и 
студентите може да очекуваат и некое покачување во текот на студиите. Износот е одреден 
од Одборот на Универзитетот и е објавен во Конкурсот за запишување на студенти. 
Дополнителни административни наплати ќе има во следниве случаи:  

- 50 евра  за издавање диплома и уверение 
- 15 евра за повторно издавање на ИД картичка во случај на загуба или оштета. 

Член 23 

Има неколку начини за уплата на школарината.  

Студентите може ја плаќаат школарината за целата академска година кога ќе се 

запишат. Висината на школарината зависи од режимот на студии (редовни студии, 

вонредни студии). Има попуст од 3% од годишната школарина за студентите кои ќе ја платат 

школарината однапред за целата академска година. Ова олеснување не важи за студентите 

кои земаат стипендија. 

Студентите можат да ја уплатат школарината на две или четири рати. 

Студентот кој ќе ја плаќа школарината на две рати мора да ја изврши уплатата до 30 
септември за зимскиот семестар од тековната академска година и до 28 февруари за 
летниот семестар од тековната академска година.  

 Студентот кој ќе ја плаќа школарината на четири рати мора да изврши четири 
еднакви уплати според следниов распоред: 

- 30 септември 

- 31 ноември 

- 28 февруари 



- 30 април 

Има дополнителна наплата за студентите кои нема да ја платат школарината на 
четири рати. Дополнителната наплата ја одредува и ја објавува Одборот на Универзитетот. 

Задоцнети плаќања  

Член 24 

Доколку студентот не го подмири навремено долгот кон Универзитетот, 
канцеларијата за благајна праќа формално потсетување и на билансот  се додаваат 
дополнителни наплати. На студентот потоа му се дава дополнителен период од 14 дена за 
да го исплати заостанатиот долг.  

Доколку по овој период студентот  не изврши плаќање нема да има пристап до 
сервисите/ капацитетите на Универзитетот. Тука се вклучени - но не се ограничени- 
издавањето на транскрипти, сертификати и дипломи, пристап до компјутерската мрежа 
(исклучувајќи го системот за електронско управување со наставата), библиотеката, 
Универзитетските информациски системи (формуларот за 
запишување,  регистрирање  часови, регистрирање испити). Овие рестрикции ќе се 
применуваат додека не се исполнат обврските и соодветната канцеларија не го прекине 
блокирањето.  

 Доколку студентот го знае тоа, и има потешкотии во релизирањето на уплатата, 
тогаш треба да ја контактира канцеларијата Бурсар пред датумот одреден за плаќање со 
цел да се разгледаат можните алтернативи.    

 

Враќање на школарината  

Член 25 

 

Студентот може да побара враќање на школарината доколку тој/таа се повлече од 
програмата. 

Во овој случај враќањето на школарината ќе биде според следниов распоред.  

 

- Доколку поткрепеното барање за враќање се направи во текот на семестарот и 
до крајот на третата недела на студентот ќе му се повратат средствата во износ 
од 75% од уплатата. 

- Доколку поткрепеното барање за враќање се направи во текот на семестарот до 
крајот на четвртата пред петтата недела, на студентот ќе му се вратат средствата 
во износ од 50% од уплатата. 

 



По четвртата недела од семестарот, без оглед на причините, на студентот нема да 
му врати ништо од износот бидејќи се смета дека Универзитетот ги направил сите трошоци 
за услугите кои ги понудил на студентот. 

 

Кориснички профил на студентот  

Член 26 

 За секој студент се отвора кориснички профил за да се следат кредитите и уплатите. 

Школарините, сместувањето и другите уплати се впишуваат на профилот на студентот. 

Кредитите за програмата „Работа-студирање“, стипендиите и другите извори на 

уплата се додаваат на профилот во текот на семестарот или на почетокот на следниот 

семестар. Сите студенти кои добиваат финансиска поддршка треба да ги уплатат 

неисплатените средства до крајот на секој семестар.  

Универзитетот го задржува правото да ги менува условите и периодите за 

политиките за финансиската поддршка, школарината и за другите уплати.  

 

Уплата за студентски дом  

Член 27 

 

Студентите уплатуваат членарина за своето сместување во студентскиот дом на 
Универзитетот. Износот го одредува Универзити.ком (University.com). 

Уплатите ќе се вршат месечно до 5-ти секој месец. Во сите случаи кога студентот не 
ги исполнува своите финансиски обврски, ќе биде парично казнет дневно по 1 евро за секој 
ден на доцнење. 30 дена по истекот на крајниот рок студентот ќе го загуби правото за 
сместување во студентскиот дом.  

Студентот може да достави писмено барање за доцнење до операцискиот менаџер 
на Универзити.ком. Тој ќе го достави до Комисијата за студентски домови, која ќе го 
разгледа барањето, ќе донесе одлука и ќе го информира студентот. 

Поделба на власт 

Член 28 

 Сенатот може да ја делегира власта на Ректорскиот совет и да ги измени барањата 
предвидени во овој Правилник, но само под исклучителни услови и во посебни случаи. 

Завршни одредби 

Член 29  

Овој Правилник стапува во сила  на 15 септември 2017 година.  


