
 

Спецификација, содржина и формат на дипломата 

1.Димензии и карактеристики на печатењето 

Дипломата треба да биде во форма на лист со димензии 420x297 (A3 формат). 

Дипломата се печати на 125 гр./м2 заштитена хартија, со мултитонски единствен воден 

жиг, со флуоресцентнти влакна, односно безбедносни елементи во две бои без 

избелувач. 

Во дипломата е втиснат грбот на Република Македонија, изработен во “ блиндрук” 

техника. 

2. Текстот на дипломата 

Текстот на дипломата се печати на македонски, на албански и на  англиски јазик. 

3. Содржината на дипломата 

Дипломата ги содржи следниве податоци: 

 грб и име на Република Македонија; 

 име и седиште на Универзитетот; 

 лого на Универзитетот; 

 името на оснавачот на високообразовната установа (Универзитетот на Југоисточна 

Европа) 

 број и датум на решението за почеток со работа издадено од Министерството за 

образование и наука 

 назив: „ДИПЛОМА за завршен прв / втор/ трет циклус на студии“ 

 име, име на родител и презиме на студентот; 

 датум на раѓање; 

 место, општина , држава; 

 вид и назив на студиската програма и насока; 

 ЕКТC кредити и просечна оценка; 

 стекнатиот назив (стручен назив за меѓународна употреба); 

 сериски број на дипломата; 

 број и датум на дипломата од Главната книга на дипломирани студенти; 

 место и датум на издавање на дипломата; 

 место за потпис од  деканот; 

 место за сув жиг на Универзитетот; 



 потпис на ректорот; 

 печат на УЈИЕ. 

 

 

Забелешки: 

1) за завршен втор циклус на студии;одбрана на магистерската теза со наслов ; 

2)  за  завршен трет циклус студии;одбрана на докторскиот труд со наслов . 

 

4. Дизајн на дипломата 

Во делот на понудата за дизајн на дипломата, понудувачот треба да предлага верзии за 

сите 3 (три) циклуса (прв, втор и трет циклус) 

 

5.Количинана понудата 

800 парчиња годишно е количината на дипломите и футролите. 

 

6. Форма на дипломата 

Во формата на дипломата треба да се земаат предвид додатоците 1,2 и 3 и постоечките 

дипломи! 

 

7.Формат на футролата на дипломата 

Формата на футролата на дипломата треба да биде цилиндрична додека материјалот ќе 

зависи од понудувачот. 

  


