
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, 123/12, 15/13, 24/13, 
41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 45/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 127/16 и Член 58 од 
Статутот на Универзитетот на Југоисточна Европа, Сенатот на Универзитетот на состанокот одржан 
на  11.04.2017  година го  усвои следниов: 

 

                                  ПРАВИЛНИК ЗА СТУДИИТЕ ОД ВТОРИОТ ЦИКЛУС  
 
Општи одредби  
Член 1 
 
Универзитетот ги нуди следниве дипломи од вториот циклус:  
-Магистер во одредена област на студии; и 
-Други дипломи кои се посебни за факултетите  
 
Член 2 
 

Наставната план-програма на Универзитетот е организиран според ЕКТС (Eвропски кредит 
трансфер систем). Студиите од вториот циклус се во времетраење од една до две години и по 
завршувањето студентите добиваат 60, 90 или 120 ЕКТС кредити. Бројот на бодови за секој посебен 
предмет се одредува според бројот на теоретските и практичните часови потребни за реализација 
на предвидените активности во класот, а тука се додаваат и предвидените работни часови за 
индивидуално учење.  

 
Според EКТС, фондот на студиски часови за една академска година е претставен со 60 

бодови, каде 1 бод соодветствува на 30 работни часа, вклучувајќи ги предавањата, вежбите, 
семинарите, индивидуалната работа.  

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

Овие студии можат да варираат доколку тоа е во согласност со меѓународно признатите 
стандарди за дадениот профил. Студентите мора да ја завршат  работата за студиите од вториот 
циклус вклучително и магистерскиот труд во  период   не подолго двојно од времетраењето на 
програмата. Во посебни случаи , по одлука на Наставно- научниот совет  на факултетот може да се 
продолжи времетраењето на  студиите на определено време.     
 

Минималниот  број кредити кои мора да се добијат со првиот и со вториот циклус на студии 
е 300 ЕКТС кредити.  

 
 

 

Прием и запишување  
 
Член 3 



Студентите се примаат за програмите за студирање според Конкурс кој го одобрува  и 
објавува Сенатот.  

Кандидатите кои сакаат да се запишат на две или трисеместрални  студиски програми 
(60/90 ЕКТС), треба да имаат  универзитетска диплома  од акредитиран универзитет еквивалентна 
на 240 ЕКТС кредити. 

 
Кандидатите кои сакаат да се запишат на четири семестрални студиски програми (120 

ЕКТС),треба да имаат универзитетска диплома од акредитиран универзитет, еквивалентна на  180 
ЕКТС кредити. 

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

 Студентите треба да го пријавуваат секој семестар.  

 
Член 4 
 

Комисијата на факултетот за евалвација и за трансфер управува со изборот на кандидати во 
согласност со одредбите наведени  во Конкурсот за упис во вториот циклус на студии.  
 

За кандидатите кои не ги исполнуваат условите  за запишување за бараната област на студии 
, Комисијата може да  предложи дополнителни услови кои треба да се исполнат со цел 
да  имаат  право да се запишат на одредената студиска програма.  
 

Комисијата преку  канцеларијата за академско планирање доставува извештај до 
Централната комисија на Универзитетот  за запишување.   
 

По ревидирањето од Централната комисија, Ректорскиот совет ги објавува резултатите.  
 

Привремено прекинување на студиите 
 
Член 5 
 
 Привременото прекинување е дозволено  за одреден период  на време за породилно 
отсуство, во случај на сериозна болест или во друг оправдан случај.  
 

Студентот доставува  барање и доказ за привменото прекинување на студиите до 
Студентскиот сервис. Барањето  го одобрува Деканатот на соодветниот фаакултет. 

 
Доколку студентот не го пријавува семестарот или предметите ова исто се смета за 

привремено прекинивање и стаатусот на студентот е привремено прекинат.  
 
Студентот може да продоложи со студиите од следната академска програма во активната  

студиска програма.  
 
 
Трансфери  



Член 6 
 

Запишаните студенти кои сакаат да ја сменат студиската програма  треба да достават 
писмено барање  до  советникот за  студентите за последипломски студии  кој го доставува 
барањето до канцеларијата  на соодветниот деканат на факултетот.  
 

Внатрешните трансфери од една во друга студиска програма на Универзитетот можат да се 
извршат пред почетокот на вториот семестар на студии. Можноста за трансфер зависи од сличноста 
на програмите, но можат да се направи само со дозвола од одредениот декан на факултетот, чија 
должност е да потврди дали студентот ги исполнува барањата за упис   за новата студиска програма. 
 

Деканатот на факултетот  на кој студентот  се префрла  ја доставува одлуката до советникот 
за студенти за последипломски студии кој ја известува канцеларијата за упис за соодветната одлука.  
 

Студентите можат да се префрлат на УЈИЕ од други Универзитети  и можат да добијат 
кредити за трансфер  за нивната работа. Сепак студентите за трансфер може добијат најмалку 50 % 
од предметите од програмата и  барем една година  како студенти од вториот циклус на студии.  
 

          Трансферот за мобилност е базиран на Болоњскиот процес и ЕКТС. Правата и обврските на 
студентите кои одат и доаѓаат се одредени во Договорот за учење (Learning agreement).  Процесот 
за мобилност се координира од Канцеларијата за меѓународни односи во соработка сo соодветниот 
деканат или релевантниот проректор. Заинтересираните студенти треба да се пријават најмалку 
еден семестар однапред.  

 
Организација и управување 
Член 7 
 

Секој факултет е одговорен за реализација  на студиските програми.  
 

Продеканот  во соработка со советникот за последипломските студии  е одговорен за 
надгледување на професионалниот напредок  и развојот на кариерата на студентите. 

 
Деканатот  во соработка со  советникот за студентите за последипломски студии 

постојано  ја надгледува реализацијата на часовите.    
 

Канцеларијата за академско планирање ги координира административните процеси кои се 
однесуваат на подготовка на академската понуда, обезбедува податоци  за распределба на ресурси 
, како што се бројот на студенти и подготвува распоред за настава и испити  во соработка со 
продеканот на факултетите и Проректорот за академски работи. 
 

Оценување и евалуација  
Член 8  
 Со цел да добијат диплома студентите на магистерски студии  треба  да студираат и да се 
оценуваат во два дела. Прво студентите треба ги следат предметите и редовно да бидат 
оценувани  преку различни методи за оценување и евалвација за да се осигури  изведбата на 



студентите  и да се задржи квалитетот и високите академски стандарди. Второ студентите мора да 
ја изработат и одбранат магистерската теза.   
 
 
Оценување 
Член 9 

Оценките ги оформува професорот, во согласност со објавените критериуми за оценување 
и одредување на тежината на компонентите од кои се состои финалната оценка. Ова се базира врз 
неговото/нејзиното  мислење за знаењата на студентот , стекнато во текот на наставата (учество во  
проекти, класните дискусии, презентации и сл.) како и од резултатите  на изработените домашни 
задачи и испити. 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 и во печатена форма до 
канцеларијата за регисатар  во период од 10 работни дена по завршувањето на  конечниот испит. 

Оценките 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 долу наведената 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 непотполнета 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 останатите 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 го 
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 
потполниле  формуларот за повлекување  во Студентскиот сервис  до крајот на четвртата недела од 
семестарот. Повлекувањето од петтата до десеттата недела се дозволува само во исклучителни 
случаи  и за тоа е потребно одобрение од предавачот и 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“ (IN) 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 (N/A) 
 
       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 ја 
доставува формалната оценка.  



 
Заведување на оценките (Транскрипти) 
Член 10 
 

Оценките од студентите се заведуваат во транскриптите од страна на   канцеларијата за 
регистар и тие се секогаш достапни по барање на студентот и други овластени лица. 
 
Наставна план-програма  
Член 11 
 
      Професорите 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 се вклучени и методите за евалвација и 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 завршните испити. Одобрените наставни план-
програми се достапни на електронскиот систем за управување со учењето (LMS) на почетокот на 
секој семестар.  
 
 
Администрација на завршните испити  
Член 12  
 

На ниво на Универзитетот има две редовни сесии за завршни испити, кои се 
одржуваат по официјалното завршување на семестарот. Во овие сесии ќе се овозможат и 
преостанатите испити од претходните семестри. Студентите треба да ги пријавуваат сите 
испити однапред. Испитите се одржуваат приближно една недела по официјалното 
завршување на семестарот и не треба да го надминат периодот од две недели. Во посебни 
случаи, кога датумите на испитите се совпаѓаат, испитната сесија може да се продолжи за една 
недела.  

 
 
За студентите кои нема да можат да ги поминат испитите во редовните сесии Универзитетот 

ќе организира две дополнителни сесии,  едната по редовната сесија на зимскоит семерстар во која 
може да пријават најмногу два испита а другата по редовната сесија на летниот семестар за сите 
преостанати испити од претходните семестри. Во рамките на ова испитите може да се организираат 
и на модуларна основа.  
 
Критериуми за завршните испити 
Член 13 
 

Завршните испити се закажуваат во согласност со редовниот академски распоред 
и вообичаено не треба да надминат три часа.   
 

Студентите мора да имаат 70 % присуство со цел да ги полагаат завршните испити. 
 

Испитите се изведуваат во текот на периодот за испити закажаниод Канцеларијата 
за академско планирање.  



 
Барањата за одржување завршен испит во период поинаков од периодот наведен во 

официјалниот распоред ќе се прифатат од канцеларијата за академско планирање и ќе се 
разгледуваат за одбрување од проректорот за академско планирање во координација со деканот 
на факултетот.  
 

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

Реализација на завршните испити и мониторинг   
            Член 14 

Должност на предавачот е да го организира и следи реализирањето на завршните испити 
или нивните еквиваленти. Членовите на кадарот се исто така должни да дадат што поголем 
придонес во воспоставувањето на услови на ред, тишина и чесни методи на работа во испитната 
просторија. Тоа исто така вклучува и распред 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.Сите прекршувања на 
доброто однесување ќе се третираат според Правилникот за студентско однесуавње. 

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 15 

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 сé 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. 

Оценката  за предметот во целост  ја одредува предавачот.  
 

Оценување и промена на оценката  

Член 16 

 
 Предавачот на предметот има целосна одговорност за одредување на оценката. 
Предавачот треба да ги објави оценките неофицијално  и да одреди распред  за консултации пред  
тие да бидат заведени со цел на студентите да им даде можност за објаснување  за одредената 
оценка. 
  
Член 17 

Студентот има право да поднесе жалба на оваа официјлна одлука од предавачот по 
заведувањето на оценките во транскриптот. Тој/таа треба да поднесат жалба  за промена на 



оценката (формулар)  кај советникот за студентите за последипледимпломски студии  во период 
од  5 дена по заведување на резултатите во транскриптот.  Студентот  може  да побара промена на 
оценката  поради технички работи ( како грешка во пресметувањето или внесување на оценката)  
или да се формира соодветна  Комисија. Релевантните материјали од предавачот или од другите ( 
на пр. тестови, критериумите за оценување др.) мора да се достават како докази.  

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, 
деканот  назначува Комисија. Комисијата се состои од три члена  од кои двајца мора да се од иста 
или слична област.  Предавачот за кого се работи не може да биде член на комисијата. Комисијата 
го разгледува случајот и донесува  конечна одлука и го информира  Наставно- научниот совет.  
Одлуката се дава написмено на студентот.  

Овој процес за жалби мора да заврши во рок од 20 дена по завршувањето на испитната 
сесија.   

 
 

Магистерска теза 

Член 18 

Магистерската теза е интегрален дел од вториот циклус на студии. Терминот „магистерска 
теза“се однесува и на Кејпстон проект  за факултетите кај што е дозволено. 

Со секоја програма од вториот циклус на студии се бара да се подготви теза и да се одбрани 
на јавна одбрана.  

Студентите се поттикнуваат да започнат со истражувањето и подготовките за магистерската 
теза на почетокот на студиите од вториот циклус.  

Пред почетокот на првиот семерстар  (60 EКТС), пред почетокот на вториот семестар (90 
ЕКТС)   или пред почетокот на третиот семестар (120 ЕКТС), студентот  предлага за ментор од областа 
и ова се потврдува од факултетот. Темата на тезата  ја избира студентот во консултации со менторот 
како дел од предметот Методологија на истражување.Еден од резултатите на учењето е 
подготвување и одобрување на предлог-тезата . Студентот продолжува со пишување на 
магистерската теза  под водство на менторот  за семестарот за магистерска теза.  

Назначениот ментор ќе го советува студентот за сите работи кои се однесуваат на 
академскиот напредок на пишување на тезата. За да преземе оваа улога менторите мора да бидат 
акредитирани.   

Студентот со поддршка на менторот го подготвува  предлогот за магистерската теза  во кој 
е вклучен и планот за магистерската теза  во кој се одредуваат активностите и крајните рокови. 
Формуларот за планот и предлогот за магистерската теза се пополнува од студентот. Формуларот 
може да се симне од веб-страницата  на Универзитетот или да се земе од советникот за студентите 
за последипломски студии.  

Одобрувањето на  предлогот за магистерската теза го прави менорот и еден професор од 
соодветната област назначена од  Наставно-научниот  совет. Тие подготвуват извешатај и овој 
извештај е дел од досието на студентот и истовремено претставува оценување на предметот 
методологија на истражување (поминува/не поминува/непотполна оценка).Доколку студентот не 
поминува или предлогот за тезата е непотполен, студентот продолжува да работи со менторот до 
прифаќање на предлогот. Резултатот дека поминува официјално се заведува во следната испитна 



сесија.  Менторот го испраќа овој извештај на Наставно-научниот совет на факултетот за 
информирање. Потоа менторот дава инструкции и поддршка за завршување на тезата. 

На истиот состанок советот на факултетот  ја назначува Комисијата  за евалвација на тезата. 
Комисијата за евалвација на тезата е составена од 3 членови, од кои 2 треба да бидат од областа.  

Кандидатот може да побара промена на менторот. Во ваквите случаи , Наставно-научниот 
совет на факултетот ќе делува во период од 30 дена.  

Магистерската теза  треба да има најмалку 50 страници но не повеќе од 100 страници (фонд 
12 калибри, 1.5 простор меѓу редовите).  

Магистерската  теза треба да ја претстави работата на кандидатот и да го демонстрира 
владеењето на  темата на  кандидатот. Јазикот на магистерската теза ќе го одреди  факултетот и ќе 
биде во согласност со  флексибилната употреба на јазиците на Универзитетот. Апстрактот треба да 
биде на албански, македонски и на англиски јазик.  

Структурата на магистерската теза треба да содржи: 
 

 Насловна страница 
 Посвета ( доколку има ) 
 Апстракт 
 Предговор 
 Содржина во поглавја 
 Заклучоци 
 Библиографија 

 
Насловната страна треба да ги содржи следниве компоненти:  
 

 Името на Универзитетот  (на левиот горен агол на страницата) 
 Името на факултетот  (на десниот горен агол од страницата) 
 Логото на Универзитетот (меѓу името на универзитетот и на факултетот) 
 Називот на тезата  (на средина на страницата) 
 Името и презимето на кандидатот  (на левиот долен агол на страницата) 
 Името и презимето на менторот (на десниот долен агол на страницата) 
 Месец  и година за одбрана на магистерската теза  (на долниот среден дел на страната) 

 
Магистерскиот труд ќе содржи и писмена и потпишана изјава во која ќе се наведе „Јас 

потврдувам дека сум оригинален автор на овој труд“.  
 

Пред  да го достават завршениот магистерски труд студентите треба истиот да го достават 
на  лекторирање на лиценциран  и овластен професионалец. 
 

Менторот поднесува  ги поднесува извештајот за квалитетот и валидноста на тезата и тезата 
до Комисијата за проценка на теза. Во исто време тезата е изложена во Универзитетската 
библиотека 7 дена. Информацијата за изложувањето на тезата (подготвена од Деканатот) треба да 
биде испратена до целиот кадар на Универзитетот преку Канцеларијата за информација и 
промоција. Сите забелешки и белешки се доставуваат директно до претседавачот на  Комисијата за  
евалуација на тезата .  Врз основа на ова и сите други забелшки  од  комисијата  менторот работи со 
кандидатот  и  ги разгледуваат  крајните забелешки и потоа го  доставува извештајот  од менторот 
и тезата до комисијата со одобрените промени во тек на 15 дена.   



Комисијата треба во следните 15 дена да достави краен извештај до Наставно -научниот совет во 
врска со проценката на тезата. Во овој извештај мора да биде вклучен извадок од 
plagijati.mon.gov.mk.  
 
 

Наставно-научниот  совет го одредува датумот на одбраната на тезата во рок од 15 дена од 
денот на усвојувањето на извештајот.  
 

Кандидатот писмено се известува за денот на одбраната на магистерскиот труд.Пред 
одбраната кандидатот  доставува и електронска копија од трудот до Библиотеката на 
Универзитетот.  
 

Во случај Наставно-научниот совет  да не го усвои извештајот од  комисијата, тогаш 
процесот  треба да почне повторно од почетокот.  
 
Одбрана на магистерскиот труд 
Член 19 
 

Кандидатот јавно го брани магистерскиот труд пред Комисијата за евалвација . 
 
 Денот и местото на јавната одбрана  на трудот, името на кандидатот и насловот на 
магистерската теза, подготвени од продеканот, преку канцеларијата за односи со јавност се 
испраќаат до целиот кадар на Универзитетот, најмалку 7 дена пред јавната одбрана на 
магистерската труд. 
 
              Одбраната на магистерскиот труд се одржува во просториите на Универзитетот.  
 
 Доколку од објективни причини само еден член од Комисијата за проценка на тезата не 
може да присуствува јавната одбрана е легитимна (мнозинство гласачи).  Присуството на менторот  
и претседателот на комисијата е задолжително. Во случај на  поделени одлуки тогаш се закажува 
нов датум за одбрана со целосен состав на комисијата.   
 

За текот на јавната одбрана се држи записник, кој го потпишуваат членовите на 
Комисијата.  
 
 Одбраната на магистерскиот труд се одржува според следниов ред: 
 

 Претседателот на Комисијата го држи воведниот говор, со кој ја отвора јавната 
одбрана и го претставува кандидатот; 

 Претседателот на Комисијата ги чита рецензиите заедно со проценката на 
Комисијата; 

 Претседателот на комисијата го повикува кандидатот да ја  презентира и 
оправда  магистерската теза; 

 Претседателот на Комисијата  дава збор на членовите на Комисијата да го дадат 
своето мислење за магистерската теза и да постават прашања на кандидатот; 

 Претседателот на комисијата  му дава збор на менторот да даде мислење за 
магистерската теза; 



 Комисијата се повлекува за да донесе одлука во врска се одбраната на 
магистерската теза. 

 
Оценувањето на магистерската теза се врши со едната од следните описни оценки: 
 

 Кандидатот ја одбрани магистерската теза. 
 Кандидатот не ја одбрани  магистерската теза. 

 
Доколку кандидатот не ја одбрани тезата успешно тогаш комисијата го известува Наставно-

научниот совет  кој одлучува за понатамошната процедура. 
 
Авторски права   
Член 20 
 

Кандидатот пред одобрувањето на тезата потпишува изјава со која тој/таа ги дава 
авторските права на Универзитетот. Универзитетот ги чува авторските права на горенаведениот 
труд за академски и научни цели.  
 
Плагијаризам  
Член 21 
 

Магистерската теза треба да биде автентична работа на авторот. Со закон е забрането е 
секаков вид на копирање од претходно издадени трудови од различни автори, кои не се соодветно 
цитирани. 
 

Доколку се увиди дека магистерската теза содржи плагијаризиран материјал, или е целосно 
плагијат тогаш од студентот ќе се третира во согласност со Правилникот за студентско однесување 
и може да се побара  да го напушти Универзитетот без право за враќање.  
 

Доколку плагијаризмот се открие по одобрувањето на извештајот од комисијата  за 
евалуација, тогаш менторот ќе биде повикан пред дисциплинска комисија  за да објасни поради 
кои причини не успеал да го открие плагијаризмот.  
 

 
Дипломирање  
Член 22 
 

По успешно завршување на студиите се добива научен степен магистер  за соодветната 
област.  
 
Школарина и административни такси 
Член 23 
 

Уплатата за школарина и задолжителните такси се администрира од канцеларијата  за 
благајна. 

Студентите ги плаќаат школарината и таксите  за поединечната студиска програма и за 
одредената студиска година.  



Школарините се одредуваат на годишно ниво и студентите може да очекуваат и некое 
покачување во текот на студиите. Износот е одреден од страна на  Одборот на Универзитетот  и 
објавен во Конкурсот за запишување на студенти.  

Администаративните такси се применуваат за следниве услуги: 
 

 Такса  од 25 евра за секој запишан семестар, 

 За пријава на испит  такса од 25 евра за секој пријавен испит, 

 За одбрана на магистерската теза на од такса  во висина од 300 евра, 

 За нова ИД картичка (загубена или оштетена) такса во висоина од 15 евра  

 За издавање диплома и уверение за завршени студии такса од 50 евра  
Член 24 

Има неколку начини за уплата на школарината.  

Студентите може ја плаќаат школарината за целата академска година  кога ќе се запишат. 
Има попуст од 3% од годишната школарина за студентите кои ќе ја платат школарината однапред 
за целата академска година.   

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

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 по следнава агенада: 

 30 септември 
 31  декември 
 31 март 
 31 мај 

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

Школарина за повторна регистрација 

Член 25 

Доколлку студентот се реши да го смени предлогот  за тезата ( што може да вклучува и 
промена на менторот) отакако е усвоен од Наставно-научниот совет на факултетот, тогаш студентот 
треба повторно да го регистрира предметот методологија и  плаќа школарина за предметот . 

Задоцнети плаќања  

Член 26 

Доколку студентот не го подмири навремено долгот кон Универзитетот, канцеларијата 
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  благајна пред датумот одреден за плаќање со цел да се разгледаат 
можните алтернативи.    
 
Враќање на школарината  
Член 27 
 

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 покрепеното 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 покрепеното барање за враќање  се направи во текот на семестарот   до крајот 
четвртата на студентот ќе му се повратат 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 28 

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 го платат неподмирениот баланс до крајот 
на секој семестар.  

Универзитетот го задржува правото  да ги менува условите и периодите за политиките за 
финансиска поддршка, школарината и други уплати.  

 
Уплата за студентски дом  
Член 29 
 

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

Уплатите ќе се вршат месечно до 5ти секој месец. Во сите случаи  кога студентот не ги 
исполнува неговите/нејзините финансиски обврски , тој/таа ќе бидат парично казнети 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. Кој ќе го достави до Комисијата за студентски дом тие ќе го разгледаат барањето 
, ќе донесат Одлука и ќе го известат студентот.   
 
Повлекување од студиите   
Член 30 
 
Доколку студентот сака да се повлече од студиите при УЈИЕ тој/таа мора : 
  

 Да ја регулира уплатата во  канцеларијата благајна;  

 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 Студентскиот 
сервис;  

 Да ги земе документите и  да ја предаде идентификациската картичка.  
 

По исполнувањето на горенаведените услови сите документи се враќаат на студентот. 
 

 
Поделба на власт 

Член 31 

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 32 
 

Овој Правилник стапува во сила од денот на усвојувањето .     
 

 

 

 


