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I ПРВ ЦИКЛУС НА АКАДЕМСКИ СТУДИИ  (ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ)  

I.1 РЕДОВНИ СТУДИИ  - ТРИГОДИШНИ И ЧЕТИРИГОДИШНИ  

Бројот на редовни студенти во академската 2022/2023 година е следен:  

 

 

(Продолжува) 

SQ
I

M
K

D

EN
G

D
EU

 АПЛИКАНТИ со 

просек 4.5 - 4.99 

[60%] 

 АПЛИКАНТИ со 

просек 5.0 

[40%] 

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

TE 40 15 650 €       390 €                260 €                 130 €           

SK 25 15 650 €       390 €                260 €                 130 €           

TE 40 1,000 €    ∕ ∕ ∕

TE 25 15 650 €       390 €                260 €                 130 €           

SK 15 15 650 €       390 €                260 €                 130 €           

TE 25 15 650 €       390 €                260 €                 130 €           

SK 10 15 650 €       390 €                260 €                 130 €           

TE 50 15 900 €       540 €                360 €                 180 €           

SK 40 15 900 €       

540 €                360 €                 180 €           

TE 25 1,000 €    600 €                400 €                 200 €           

SK 25 1,000 €    600 €                400 €                 200 €           

TE/SK 40 15 900 €       540 €                360 €                 180 €           

TE/SK 15 1,000 €    600 €                400 €                 200 €           

TE/SK 40 15 900 €       
540 €                360 €                 180 €           

TE/SK 20 1,000 €    600 €                400 €                 200 €           

TE/SK 40 15 900 €       540 €                360 €                 180 €           

TE/SK 15 1,000 €    600 €                400 €                 200 €           

Насока: Претприемништво 180 ECTS TE 20 1,000 €    600 €                400 €                 200 €           

TE/SK 20 15 900 €       
540 €                360 €                 180 €           

TE/SK 20 1,000 €    600 €                400 €                 200 €           

Јавен менаџмент и администрација

TE 40 15 650 €       390 €                260 €                 130 €           

SK 20 15 650 €       390 €                260 €                 130 €           

TE 15 10
650 €       390 €                260 €                 130 €           

SK 15 10 650 €       390 €                260 €                 130 €           

TE 15 15 650 €       390 €                260 €                 130 €           

SK 15 10 650 €       390 €                260 €                 130 €           

Насока: Политички науки

Насока: Меѓународни односи

180 ECTS

&

240 ECTS

Социјална работа и социјална политика 240 ECTS

Насока: Бизнис аналитика 180 ECTS

&

240 ECTS

Насока: Јавен менаџмент и јавни политики

Насока: Менаџмент на невладини организации

180 ECTS

&

240 ECTS

Политички науки и меѓународни односи

Насока: Финансии и банкарство 180 ECTS

&

240 ECTS

Енергија, економија и животна средина 180 ECTS

&

240 ECTS

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ 

Business and Economics 

Насока: Финансии, банкарство и сметководство

Насока: Маркетинг и иновационен менаџмент

240 ECTS

Бизнис и економија

Насока:  Применет бизнис 180 ECTS

Насока: Правна информатика 240 ECTS

ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА

Бизнис и економија

Насока:  Финансии, банкарство и 

сметководство

Насока: Маркетинг и иновационен менаџмент

240 ECTS

Правни студии 

    Насока: Правни студии 240 ECTS

Насока: Криминалистика и безбедност 240 ECTS

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ECTS МЕСТО

ЈАЗИК
ШКОЛАРИНА (ЗА СЕМЕСТАР)  

 ЦЕЛОСНА 

ШКОЛАРИН

А   

[100%] 

 СТИПЕНДИСТИ ПО ЗАСЛУГА 
 СТИПЕНДИСТИ  

(по заслуга и 

фин. потреба)     

[20%] 
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____________________________ 
(1) Интегрирани петгодишни студии од прв и втор циклус (10 семестри).  

(2) Максималниот број студенти што можат да се запишат на стручната студиската програма по Општа 
медицинска сестра е 100. Во зависност од интересот на студентите за студирање, групата на албански и 
на македонски јазик може да се зголемува/променува. 

(*)   Студиската програма е во процес на акредитација. 

(**)  Факултетот за здравствени науки е во процес на акредитација. 

 

  

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

TE 75 25 900 €       540 €                360 €                 180 €           

SK 40 900 €       540 €                360 €                 180 €           

TE 75 1,000 €    600 €                400 €                 200 €           

Насока: Компјутерско иженерство 180 ECTS

&

240 ECTS TE

20

900 €       540 €                360 €                 180 €           

TE 20 1,000 €    600 €                400 €                 200 €           

SK 20 1,000 €    600 €                400 €                 200 €           

TE 45 15 900 €       540 €                360 €                 180 €           

SK 20 10 900 €       540 €                360 €                 180 €           

Дигитален дизајн* 240 ECTS
TE 30 10 900 €       540 €                360 €                 180 €           

ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАЗИЦИ, КУЛТУРИ И КОМУНИКАЦИЈА 

TE 55 650 €       390 €                260 €                 130 €           

SK 15 650 €       390 €                260 €                 130 €           

TE 30 650 €       390 €                260 €                 130 €           

SK 20 650 €       390 €                260 €                 130 €           

TE 15 650 €       390 €                260 €                 130 €           

SK 15 15 650 €       390 €                260 €                 130 €           

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗДРАВСТВЕНИ НАУКИ**

Општа медицинска сестра (2)* 180 ECTS

TE 85 15 750 €       / / /

Студии за физиотерапија* 180 ECTS

TE 50 650 €       / / /

650 €       260 €                

Англиски јазик и литература* 180 ECTS

&

240 ECTS

Меѓународни комуникации* 180 ECTS

&

240 ECTS

Преведување и толкување од македонски на 

албански јазик и обратно

240 ECTS

Германски јазик и литература* 180 ECTS

&

240 ECTS

390 €                 

Компјутерски науки

130 €           

Насока: Компјутерски науки 180 ECTS

&

240 ECTS

Насока: Бизнис информатика 180 ECTS

&

240 ECTS

SK 20

Архитектура и дизајн (1) 180 ECTS

+

120 ECTS
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I.2 ВОНРЕДНИ СТУДИИ  - ТРИГОДИШНИ  И ЧЕТИРИГОДИШНИ  

Број на вонредни студенти во академската 2022/2023 година е следен: 

 

(*) Студиската програма е во процес на акредитација. 

 

На вонредни студии (прва година) ќе се запишат одреден број вонредни студенти, до 30% од 

вкупниот број редовни студенти предвидени во Конкурсот, на студиските програми од дел I.2. 

Вонредните студии се независни студии во согласност со универзитетските стандарди и упатства. 

Режимот на студии е следен: 

 На почетокот на семестарот студентите имаат воведно предавање со професорите од 

соодветната област. 

 Преку електронскиот систем за управување со наставата Google Classroom, ќе добиваат 

инструкции за наставата, критериумот на оценување, потребните материјали и ќе имаат 

можност да учествуваат на електронски форуми и  он-лајн  предавања. 

МЕСТО
ШКОЛАРИНА ЗА 

СЕМЕСТАР

TE/SK 650 €           

TE/SK 900 €           

TE/SK 900 €           

TE/SK 900 €           

TE/SK 900 €           

TE/SK 650 €           

TE/SK 650 €           

TE/SK 650 €           

TE/SK 650 €           

TE/SK 650 €           

TE/SK 900 €           

TE/SK 650 €           

TE/SK 650 €           

TE/SK 650 €           

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

Насока: Финансии, банки и сметководство

Бизнис и економија  

Насока: Применет бизнис

Насока: Бизнис аналитика

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

Правни студии:

Насока: Правни студии 

Насока: Криминалистика и безбедност

Насока: Правна информатика

ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ 

Бизнис и економија 

Насока: Маркетинг и иновационен менаџмент

Насока: Политички науки

Насока: Меѓународни односи

Социјална работа и социјална политика

Англиски јазик и литература*

Германски јазик и литература*

Социјална работа и социјална политика

ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАЗИЦИ, КУЛТУРИ И КОМУНИКАЦИЈА 

Јавен менаџмент и администрација

Насока: Јавен менаџмент и јавни политики

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Насока: Компјутерски науки

Насока: Менаџмент на невладини организации

Политички науки и меѓународни односи

Компјутерски науки

Меѓународни комуникации*
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I.3 ТРАНСФЕР НА ЧЕТИРИГОДИШНИ СТУДИИ  (240 ECTS) ЗА КАНДИДАТИ КОИ 

ЗАВРШИЛЕ ТРИГОДИШНИ СТУДИИ (180 ECTS) ВО УЈИЕ  

 

 
(*) Студиската програма е во процес на акредитација. 
 

I.4 ЗАБЕЛЕШКИ   

ЗАБЕЛЕШКА 1 (ЗА ДЕЛ I.1, I.2 И I.3)  

 Во случај да се пријават поголем број кандидати од бројот предвиден со овој Конкурс и доколку 
се оцени дека тие ги исполнуваат бараните критериуми за запишување на УЈИЕ, тогаш 
Ректорската управа може да одлучи да прими до 20% повеќе студенти од предвидениот број од 
Конкурсот. 

 Правилата за студирање за сите студенти се објавени во соодветните правилници достапни на 
веб-страницата на Универзитетот: https://www.seeu.edu.mk/sq/about/important-documents 

 Апликантите кои дипломирале во тригодишна студиска програма (180 ECTS) во УЈИЕ, имаат 
право да аплицираат како трансфер студенти во иста или слична  акредитирана четиригодишна 
студиска програма (240 ECTS).  

МЕСТО
ШКОЛАРИНА ЗА 

СЕМЕСТАР

TE/SK 650 €           

TE/SK 900 €           

TE/SK 900 €           

TE/SK 900 €           

TE/SK 650 €           

TE/SK 650 €           

TE/SK 650 €           

TE/SK 650 €           

TE/SK 650 €           

TE/SK 900 €           

TE/SK 650 €           

TE/SK 650 €           

TE/SK 650 €           

Меѓународни комуникации*

Насока: Јавен менаџмент и јавни политики

Политички науки и меѓународни односи

Насока: Политички науки

Насока: Меѓународни односи

Правни студии:

Насока: Правни студии 

Насока: Криминалистика и безбедност

Насока: Правна информатика

Бизнис и економија 

ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА

ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАЗИЦИ, КУЛТУРИ И КОМУНИКАЦИЈА 

Англиски јазик и литература*

Германски јазик и литература*

Насока: Компјутерски науки

Насока: Компјутерско иженерство

Насока: Бизнис информатика

Насока: Бизнис аналитика

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ 

Јавен менаџмент и администрација

Насока: Менаџмент на невладини организации

Социјална работа и социјална политика

Социјална работа и социјална политика

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Компјутерски науки

Насока: Маркетинг и иновационен менаџмент

Насока: Финансии, банки и сметководство

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

https://www.seeu.edu.mk/sq/about/important-documents
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 Условите за трансфер во четиригодишни студиски програми се исти како во редовните 

тригодишни и четиригодишни студии во табелата I.1. 

 

ЗАБЕЛЕШКА  2 (ШЕМА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ДЕЛ I.1) 
 

1)  ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ ПО ЗАСЛУГА (Merit-based Scholarship Program - MBS) 
 
Општи услови 
УЈИЕ преку програмата за стипендии  по заслуга обезбедува финансиска поддршка за новите студенти кои 
ќе се запишат во академската 2022-2023 година на првиот циклус на студии.  

(1) Кандидатите треба да ги исполнуваат условите за упис на УЈИЕ, согласно Конкурсот за запишување 
на студенти на прв циклус на студии (академска 2022-2023 година).  

(2) Право на пријавување имаат сите кандидати граѓани на РСМ кои постигнале одличен успех во текот 
на средното образование и кои се запишани како редовни студенти, на една од студиските 
програми (три или четири годишни студии), на факултетите: 

- Бизнис и економија (БЕ) 
- Современи науки и технологии (СНТ)  
- Правен 
- Современи општествени науки (СНТ) 
- Јазици, култури и комуникација (ЈКК)  

(3) Стипендијата  по заслуги (MBS) се доделува на почетокот на студиите на УЈИЕ, врз основа на успехот 
постигнат во средното образование (просечен успех 4,50 - 5,00).   

(4)  Стипендијата  по  заслуги (MBS)  се обновува (продолжува)  секоја академска година за целиот 
период на додипломски студии (3 или 4 години), се додека студентот успее да ги исполни 
академските барања (висок просек на оценки за време на студиите). 

(5)  Право на пријавување имаат и кандидатите кои се префрлаат од други високообразовни установи 
во втора година на додипломски студии. 
 

Годишен износ на школарината 
Во зависност од просечната оценка од средното училиште се утврдува висината на стипендијата во прва 
година на студии. При пресметката на општиот просек се пресметува просечната оценка за секоја година (I, 
II, III и IV година ) без оценките од државната матура. Кандидатите кои имаат завршено средно образование 
во други земји, нивните оценки се еквивалентираат според системот на оценување на РСМ. 
Висина на стипендии по категории: 

→ Група A = 60% од школарината [просек на оценки (GPA) 5.00] 
→ Група Б = 40% од школарината [просек на оценки (GPA) 4.50 - 4.99] 

Во зависност од категоријата на доделена стипендија, стипендистот ја плаќа разликата како придонес за 
годишната школарина. 
Кандидатот кој се префрла од друга високообразовна установа, покрај просечна оценка од средно 
образование (4,50 - 5,00), за време на студирањето мора да има и просечен успех 9,0. Висината на 
стипендијата во учебната година префрлена во УЈИЕ се утврдува врз основа на просекот од средното 
образование. 
 
Обновување (продолжување) на стипендиите 
Стипендијата по заслуги се обновува (продолжува) секоја академска година врз основа на академскиот 
успех. Со годишното обновување, на носителот на стипендија му се овозможува да се префрли од групата Б 
во групата А, и обратно ‒ натпреварувачки елемент. И навременото стекнување 60 ЕКТС кредити е уште 
еден услов за носителот на стипендија што го мотивира да дипломира навреме.  
 
Барањата за продолжување на стипендиите (по првата, втората или третата година) се следниве: 

(1) 60 ЕКТС кредити стекнати на крајот на секоја академска година; 
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(2) просечна оценка (кумулативно) најмалку 8,50 за категоријата стипендија Б и просек на оценки за 

категоријата стипендија А (кумулативен) најмалку 9,00. 
 
Нивото на стипендија и условите за продолжување се утврдуваат во Писмото за доделување стипендија на 
почетокот на секоја академска година. Академското достигнување на носителот на стипендија се 
прегледува на крајот на секоја академска година. 
Врз основа на просечната оценка (горенаведените барања за продолжување на стипендијата), 
Канцеларијата за финансиска помош го потврдува обновувањето или прекинувањето на стипендијата за 
следната година. 
Доколку носителот на стипендија не постигне просек од најмалку 8,50 на крајот на секоја академска година, 
го губи правото да ја продолжи стипендијата. 
 
Апликација (документација) 
Заинтересираните кандидати треба да достават: 

 формулар за апликација за MBS за академската година 2022-23; 

 копии од свидетелства за завршување на прва, втора, трета и четврта година на средно 
образование; 

 копија од лична карта. 
 
Студентите кои се префрлаат од други институции доставуваат и транскрипт на оценки од 
високообразовната институција. 
 
Краен рок за аплицирање за стипендиите по заслуга:  17.09.2022 год. 
 

Документацијата за аплицирање се доставува во Канцеларијата за финансиска помош или во Канцеларијата 

за упис во Тетово или во Скопје. 

2) ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИЈА ПО ПОТРЕБА (Need-based Scholarship Program - NBS)  
 
Општи услови 
УЈИЕ преку Програмата за стипендии по потреба [NBS] обезбедува финансиска поддршка за новите студенти 
кои ќе се запишат во академската 2022-23 година на првиот циклус на студии ‒ редовни студии. 

(1) Кандидатите треба да ги исполнуваат условите за упис на УЈИЕ, согласно Конкурсот за запишување 
 на студенти на прв циклус на студии (академска 2022-2023 година).  

 (2) Право на пријавување имаат сите кандидати граѓани на РСМ кои постигнале одличен успех во 
текот на средното образование и кои се запишани како редовни студенти, на една од студиските 
програми (три или четири години), на факултетите. 
- Бизнис и економија (БЕ) 
- Современи науки и технологии (СНТ)  
- Правен 
- Современи општествени науки (СНТ) 
- Јазици, култури и комуникација (ЈКК) 
(3) Социјалната стипендија (NBS)  се обновува (продолжува)  секоја академска година за целиот период 

на додипломски студии (3 или 4 години), се додека студентот успее да ги исполни академските 
барања (висок просек на оценки за време на студиите). 

(4)  Право на пријавување имаат и кандидатите кои се префрлаат од други високообразовни установи 
во втора година на додипломски студии. 
 

Број на социјални стипендии (NBS),  годишен износ и распределба   
(1) Вкупно ќе бидат доделени 25 стипендии (на ниво на Универзитет);  
(2) Стипендијата се доделува за плаќање школарина на УЈИЕ и опфаќа 80 % од школарината на 

соодветната студиска програма; 
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(3) Студентот учествува со 20 % од школарината (личен придонес). 

 
Бројот на социјални стипендии и годишниот износ на стипендија, според факултетот / студиската програма, 
се дефинирани како што следува: 

 

Факултет  Број на 
стипендии 

(NBS) 

Износ на 
стипендии (NBS) 

(годишно) 

Учество на 
студентот 
(годишно) 

Бизнис и економија(БЕ)
1
 5 стипендии 1.440 € 360 € 

Современи науки и технологии 
1
 5 стипендии 1.440 € 360 € 

Правен 5 стипендии 1.040 € 260 € 

Јазици, култури и комуникација  (ЈКК) 5 стипендии 1.040 € 260 € 

Современи општествени науки  (СОН) 5 стипендии 1.040 € 260 € 

  

Избор на кандидати 
Комисијата за доделување стипендија на соодветниот факултет ќе ги разгледува само пополнетите 
апликации. При исполнување на општите барања, првично ќе се примени исполнувањето на критериумот за 
заслуги заснован на просекот на оценката. Кандидатите кои не ги исполнуваат овие критериуми немаат 
право за понатамошно оценување.  
 
Одредување на потребата за финансиска помош   
Потребата од финансиска помош ќе се процени врз основа на доставената документација и релевантната 
потврда на податоците. 
 
Интервјуа со кандидатите   
За доделување на стипендии во оваа програма, релевантната Комисија ќе има интервјуа со кандидати врз 
основа на кои ќе ги оценува кандидатите во однос на заслугата и според соодветната проверка на потребата 
од финансиска помош. 
 
Доделување стипендии  (избор на кандидати)  
Релевантната комисија ќе ги избере кандидатите врз основа на критериумите за заслуги и потребата од 
финансиска помош и ќе ги додели предвидениот број на стипендии (20 % од стипендиите за кандидати кои 
ќе студираат на македонски јази) и (ii) предвидениот износ на годишната стипендија. 
  Приоритет во доделувањето на стипендиите ќе имаат кандидатите со посебни потреби. 

Кандидатите на кои не им е доделена социјална стипендија (NBS), имаат право на стипендија 
заснована на заслуги според условите и критериумите за програмата за стипендии според заслуга (MBS) за 
академската 2022-2023 година.  

 
Обновување (продолжување) на стипендијата  
Социјалната стипендија се обновува на почетокот на секоја академска година врз основа на релевантната 
документација. За да ја продолжи социјалната стипендија по првата, втората или по третата година, 
студентот мора да постигне академски напредок, според следниве критериуми: 

(1) 60 ЕКТС кредити стекнати на крајот на секоја академска година; 
(2) Просек на оценки (кумулативен) најмалку 9,00. 

Социјалната компонента (потребата за финансиска помош) се ревидира на годишно ниво со соодветна 
документација. 
Износот на стипендијата и условите за продолжување се потврдени во Писмото за доделување стипендија 

                                                           
1
 На студиските програми  кои се понудени на англиски јазик, годишната стипендија е 1600 €, додека учествто на 

студентот е  400 € годишно.   
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на почетокот на секоја академска година. 
Доколку носителот на стипендија не го постигне утврдениот академски успех (просек од најмалку 9,00) на 
крајот на секоја академска година и не ја докаже потребата од финансиска помош, го губи правото да ја 
продолжи социјалната стипендија следната академска година. 
 
Пријавување (документација) 
Заинтересираните кандидати треба да достават: 

● пополнет формулар за пријавување за социјална ( Формулар за апликација  за NBS, академска 
година 2022-23) и 

● придружна документација, наведена во формуларот за пријавување.  
 

Краен рок за пријавување: 17.09.2022 
Документацијата за пријавување се доставува до Канцеларијата за финансиска помош  или Канцеларијата за 
упис во Тетово или Скопје.  

ЗАБЕЛЕШКА  3 

Универзитетот соодветно ги поддржува квалификуваните студенти кои имаат инвалидитет или 
посебни потреби и има за цел да ги поддржи во постигнувањето на нивниот академски потенцијал 
и при вработувањето. 

ЗАБЕЛЕШКА 4  

Во случај да се пријават помалку од 20 кандидати за одредени студиски програми, универзитетот го 
задржува правото сите студиски програми кои се нудат во различни кампуси или на различни 
јазици да бидат консолидирани со цел да се реализираат на најдобар можен начин, вклучувајќи ја  
можноста за комбинирано предавање во различни кампуси, „хибридни“ и „онлајн“ предавања.  

УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 

1. На прв циклус  на академски студии може да се запишат кандидати кои ја положиле 

државната матура или меѓународната матура или кои завршиле четиригодишно средно 

образование во согласност со прописите кои важеле пред воведувањето на државната матура 

и  кандидати  странски државјани кои имаат завршено соодветно средно образование надвор 

од Република Северна Македонија. 

2. Кандидатите кои имаат завршено четиригодишно средно образование или образование 

соодветно на тоа пред 2008 година, имаат право да се запишат само врз основа на успехот од 

средно училиште. 

3. Кандидатите кои имаат завршено четиригодишно средно образование или образование 

соодветно на тоа надвор од Република Северна Македонија имаат право да се запишат само 

врз основа на успехот од средно училиште. Ho, тие се обврзани во текот на првата академска 

година да ја нострифицираат дипломата во Министерството за образование и наука на 

Република Северна Македонија. 

4. Вреднувањето на успехот од средно образование и државната матура  се изразува во поени и 

тоа 80 % од успехот во четирите години од средното образование и 20 % од државната матура. 

Врз основа на овие поени ќе се изврши рангирањето на кандидатие. 

5. Кандидатите се запишуваат како редовни или како вонредни студенти со финансирање на 

студиите. 
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6. Предност при запишувањето на вонредни студии ќе имаат кандидатите кои се во работен 

однос и кои имаат подобар успех од средното образование. Вработените треба да го 

документираат својот статус. 

7. Предност за запишувње на стручните студиски програми  по “Општа медицинска сестра” и 

“Студии за физиотерапија” ќе имаат кандидатите кои средното образование го завршиле под 

подрачјата: природно-математички науки, медицински науки и здравство и биотехнички 

науки.  

8. Студентите кои дипломирале во тригодишна студиска програма (180 ECST) во УЈИЕ, имаат 

право да аплицираат како трансфер студенти во четиригодишна акредитирана студиска 

програма (240 ECST). 

9. Условите за трансфер во четиригодишни студиски програми се исти како во редовните 

тригодишни и четиригодишни студии во табелата I.1. 

10. Кандидатите кои аплицираат за трансфер во УЈИЕ од други високообразовни институции треба 

да достават и уверение на положени испити од претходната високо образовна институција.  

ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИЦИТЕ 

1. Кандидатите ќе бидат тестирани за степенот на познавање на англискиот јазик. Ова тeстирање 

нема елиминаторен карактер, но е потребно за одредување на нивото на познавање на 

англискиот јазик со цел обезбедување соодветна надградба на истиот. Кандидатите ќе бидат 

навремено известени за датумите на тестирањето. 

2. За програмите со настава на англиски јазик минималните критериуми се: ниво Б1 (независен 

корисник) според Европската јазична рамка (ЦЕФР) потврдено со меѓународно признат 

сертификат или еквивалентен резултат од институционалниот тест по англиски јазик од 

Јазичниот центар, УЈИЕ. Кандидатите ќе бидат навремено информирани за датумите на 

тестирањето. 

3. Ако кандидатот го има завршено средното образование надвор од Република Северна 

Македонија, на друг јазик различен од јазикот на студиската програма на која аплицира или се 

запишува во студиска програм на албански јазик или на македонски јазик треба со сертфикат 

да го потврди познавањето на соодветниот јазик. 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 

Заинтересираните кандидати можат да се пријават пред периодот предвиден за упис, почнувајќи 

од  10 мај 2022 год. до 17 септември  2022 год. Кандидатите кои ќе се пријават пред полагањето 

државна матура, го задржуваат правото да студираат на програмата за која се пријавиле, имајќи 

предвид дека студиските програми се конкурентни и не можат да се запишат поголем број 

кандидати од бројот предвиден во Конкурсот за упис. Овие кандидати треба да ги достават 

документите наведени во точките: 1, 2, 3, 4 (само свидетелствата за трите завршени години), 6 и 7. 

Уписот на овие кандидати ќе биде официјален по доставувањето на комплетната документација. 
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ПРИЈАВУВАЊЕ КАНДИДАТИ 

Сите кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во Конкурсот имаат право да се 

пријават. Кандидатите треба да ги достават сите долунаведени документи во Студентскиот сервис 

(во Универзитетскиот кампус во Тетово или во Скопје) или преку пошта на следнава адреса: 

Тетово: Универзитет на Југоисточна Европа, Бул. Илинден бр.335, 1200 Тетово, Република 

Северна Македонија 

Скопје: Универзитет на Југоисточна Европа, ул. Архиепископ Ангелариј, бр.1, 1000 Скопје 

Република Северна Македонија 

За подетални информации контактирајте со Канцеларијата за упис: 

Тетово: Телефон: +389 44 356 091; +389 44 356 188; и-мејл: admissions@seeu.edu.mk 

Скопје: Телефон: +389 44 356 396; + 389 44 356 397; и-мејл: admissions@seeu.edu.mk 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗА УПИС 

Сите кандидати кои аплицираат во академската 2022/2023 година е потребно да ја достават 

следнава документација: 

1. Пополнет формулар (преку официјалната веб-страница на Универзитетот : 

https://apply.seeu.edu.mk/ 

2. Уплатница во износ од 1500 денари (25 евра) 

Детали за уплатата во денари: 

Примач: УЈИЕ 

Име на банка: СТОПАНСКА БАНКА 

Број на сметка: 200-0008775390-10 

Детали за уплатата во евра: 

Примач: УЈИЕ 

Име на банка: СТОПАНСКА БАНКА 

Адреса на банка: Бул. М.Тито бб, Тетово 1200, Република Северна Македонија 

Број на сметка: 0009009090 

IBAN: MK07200000900909026 

SWIFT: STOBMK2X 

3. Лична биографија/мотивационо писмо кое би содржело најмалку 500 збора и во кое треба да 

бидат изложени причините поради кои кандидатот аплицира на Универзитетот на ЈИЕ. 

4. Свидетелства во оригинал или заверени копии на нотар од сите години (ако завршеното 

средно образование е според моделот 9+3, кандидатите треба да достават и свидетелство за 

завршено 9-то одделение). 

5. Диплома во оригинал или заверена копија на нотар за завршено средно образование со 

резултатите од државната матура. 

6. Извод од матична книга на родени. 

7. Фотокопија од лична карта или од пасош. 

https://apply.seeu.edu.mk/
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ЗАБЕЛЕШКА: Кандидатите кои аплицираат за трансфер во УЈИЕ, освен горенаведените документи 

треба да достават и уверение на положени испити од претходната високо образовна институција. 
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II ВТОР ЦИКЛУС НА АКАДЕМСКИ СТУДИИ (ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ)  

Студиите од втор циклус (постдипломските студии) за академската 2022/2023 година ќе се 

реализираат во три форми:  двегодишни студии (според моделот 3+2, 120 ECTS), едногодишни 

студии (според моделот 4+1, 60 ECTS) и стручни студии (едногодишни, 60 ECTS). 

II.1 ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ - 120 ECTS (МОДЕЛ: 3+2) 

 

 

  

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ  МЕСТО  БРОЈ  ЈАЗИК

 ШКОЛАРИНА  

ЗА 

СЕМЕСТАР** 

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

Кривично право* TE/SK 20 SQ/MK 650 €               

Граѓанско право* TE/SK 20 SQ/MK 650 €               

Криминалистика и безбедност TE/SK 20 SQ/MK 650 €               

Уставно и управно право* TE/SK 20 SQ/MK 650 €               

Меѓународно право* TE/SK 30 EN 650 €               

ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА

TE 20 SQ/MK 650 €               

SK 10 SQ/MK 650 €               

Бизнис-администрација (MBA) (1)* TE/SK 15 EN 750 €               

Зелена економија и одржлив развој TE/SK 10 SQ/MK/EN 650 €               

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ 

Јавна администрација TE 15 SQ/MK 650 €               

Политички науки TE 10 SQ/MK 650 €               

Е-управување TE 10 SQ/MK 650 €               

Меѓународни односи и дипломатија TE/SK 15 SQ/MK/EN 650 €               

Упрaвување и менаџмент во јавниот сектор TE/SK 10 SQ/MK/EN 650 €               

Социјална работа и социјална политика TE/SK 10 SQ/MK 650 €               

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Наука за податоци

Веб и мобилни системи

Софтверско инженерство

TE 30 EN 650 €               

Бизнис-информатика SK 10 EN 650 €               

Примена на информациони и комуникациски технологии (ИКТ) во 

настава

ТЕ 15 SQ 650 €               

Финансии*

Компјутерски науки 
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____________________________ 
(1) Меѓународните студенти кои аплицираат за програмата Бизнис администрација (МБА) и кои не се од 
земјиве од регионов  плаќаат интегрирана школарина за студиите и тоа 1000€ за семестар (тие нема да 
плаќаат такса за упис на семестар, пријава на испити и одбрана на магистерскиот труд).   

(*) Студиската програма е во процес на акредитација. 

(**) Покрај школарината за семестар, студентите плаќаат такса за упис на семестар, пријава на испити и 
одбрана на магистерскиот труд. За подетални информации во однос на школарините ве молиме да 
погледнете на веб-страницата на Универзитетот http://www.seeu.edu.mk/en/future-students/tuition-fees 

ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАЗИЦИ, КУЛТУРИ И КОМУНИКАЦИЈА 

Настава по англиски јазик* TE 50 EN 650 €               

Германски студии* TE 15 DU 650 €               

Водство и управување во образованието TE 15 SQ/MK 650 €               

Меѓународни комуникации* SK 25 SQ/MK 650 €               

about:blank
about:blank
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II.2 ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ  - 60 ECTS (МОДЕЛ: 4+1) 

 

____________________________ 

(*) Студиската програма е во процес на акредитација. 

(**) Покрај школарината за семестар, студентите плаќаат такса за упис на семестар, пријава на испити и 
одбрана на магистерскиот труд. За подетални информации во однос на школарините ве молиме да 
погледнете на веб-страницата на Универзитетот http://www.seeu.edu.mk/en/future-students/tuition-fees. 

  

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ  МЕСТО  БРОЈ  ЈАЗИК

 ШКОЛАРИНА 

ЗА 

СЕМЕСТАР**

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

Кривично право* TE/SK 20 SQ/MK 650 €               

Граѓанско право* TE/SK 20 SQ/MK 650 €               

Студии за безбедност TE/SK 10 SQ/MK 650 €               

Уставно и управно право TE/SK 20 SQ/MK 650 €               

Меѓународно право TE/SK 20 SQ/MK 650 €               

ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА

Финансии* TE/SK 15 SQ/MK 650 €               

Маркетин и иновационен менаџмент* TE/SK 15 SQ/MK 650 €               

Бизнис аналитика* TE/SK 15 SQ/MK 650 €               

Зелена економија и одржлив развој TE/SK 15 SQ/MK/EN 650 €               

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ 

Јавна администрација TE/SK 15 SQ/MK 650 €               

Политички науки TE/SK 15 SQ/MK 650 €               

Е-управување TE 10 SQ/MK 650 €               

Меѓународни односи и дипломатија TE/SK 25 SQ/MK 650 €               

Упрaвување и менаџмент во јавниот сектор TE/SK 10 SQ/MK 650 €               

Социјална работа и социјална политика TE/SK 10 SQ/MK 650 €               

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Компјутерски науки - Развој на софвер и апликации TE 15 EN 650 €               

Бизнис-информатика SK 10 EN 650 €               

Примена на информациони и комуникациски технологии (ИКТ) во 

настава

ТЕ 15 SQ 650 €               

ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАЗИЦИ, КУЛТУРИ И КОМУНИКАЦИЈА 

Настава по англиски јазик* TE 30 EN 650 €               

Германски студии* TE 15 DU 650 €               

Водство и управување во образованието TE 15 SQ 650 €               

Меѓународни комуникации* SK 10 SQ/MK 650 €               

about:blank
about:blank
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II.3 ЗАБЕЛЕШКИ (ЗА ДЕЛ I.1 И I.2) 

ЗАБЕЛЕШКА 1  

Доколку се појавуваат помалку од 15 кандидати во одредена студиска програма, универзитетот има 
право да не започне со соодветната студиска програма, а соодветните кандидати ќе можат да се 
запишат во друга студиска програма. 

ЗАБЕЛЕШКА 2  

Во случај да се пријават помалку од 20 кандидати за одредени студиски програми, универзитетот го 
задржува правото сите студиски програми кои се нудат во различни кампуси или на различни 
јазици да бидат консолидирани со цел да се реализираат на најдобар можен начин, вклучувајќи ја  
можноста за комбинирано предавање во различни кампуси, „хибридни“ и „онлајн“ предавања.  

УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 

1. Право на запишување на втор циклус на академски студии (постдипломски студии) според 

моделот 3+2 (четири семестри, 120 ECST) имаат кандидатите кои имаат универзитетска 

диплома од првиот циклус (нострифицирана) или соодветна на тригодишни студии (180 ECTS) 

или четиригодишни студии (240 ECTS) 

2. Право на запишување на втор циклус на академски студии (постдипломски студии) според 

моделот 4+1 (двосеместрални, 60 ЕCTS) имаат кандидатите кои имаат универзитетска диплома 

од првиот циклус (нострифицирана),  соодветна на четиригодишни студии (240 ЕCTS). 

3. Предметите ќе бидат редовни и модуларни според моделот: 50% од наставната програма од 

одредениот факултет ќе се нуди редовно, додека другиот дел од наставната програма ќе биде 

со самостојни студии (водени од предавачите). Редовните предмети ќе се понудат секоја 

втора недела, и тоа во четврток и во петок после 16:00, во сабота од 8:00 за да им одговараат и 

на кандидатите кои се во работен однос. Во однос на модуларните предмети (со професори 

од странство), предавањата ќе бидат интензивни. 

4. Предност ќе имаат студентите со просек на оценки од првиот циклус на судии 8.00 или 

поголем. 

5. Во случај кога кандидатот завршил прв циклус на студии на несоодветна програма - струка во 

однос на студиската програма на која конкурира, тогаш комисија од соодветниот факултет ќе 

ги определи условите за дополнителните критериуми потребни за дополнување на 

предзнаењата за упис во новата студиска програма од вториот циклус. 

6. Кандидатите кои дипломирале надвор од Република Северна  Македонија, според Законот за 

високото образование се обврзани да ја нострифицирaат дипломата (од прв циклус) во 

Министерството за образование на РМ за што тие ќе добијат административна поддршка од 

Студентскиот сервис на УЈИЕ.  Рокот за доставување на одлуката за нострификација на 

дипломата е следен: за апликантите во студиските програми 3+2 е една година, за 

апликантите во студиските програми  4+1 и  стручните студиски програми е шест месеци. 

Важно: Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија 

нострифицира само диплома добиена од акредитирана програма. 
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 ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИЦИ 

1. Сите студиски програми  од втор циклус  се нудат на албански, на македонски или на англиски 

јазик. Меѓутоа, без разлика на јазикот на програмата, Универзитетот има право да понуди дел 

од предавањата или од предметите на англиски јазик, затоа познавањето на албанскиот, 

македонскиот и на англискиот јазик е потребно, а познавањето на најмалку два од 

горенаведените јазици на академско ниво е неопходно. 

2. За програмите со настава на англиски јазик минималните критериуми се: ниво Б1 (независен 

корисник) според Европската јазична рамка (ЦЕФР) потврдено со меѓународно признат 

сертификат или еквивалентен резултат од институционалниот тест по англиски јазик од 

Јазичниот центар, УЈИЕ. Кандидатите ќе бидат навремено информирани за датумите на 

тестирањето. 

 РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 

Периодот за пријавување на кандидатите е од 10 мај 2022 год. до 17 септември 2022год. 

Кандидатите треба да ги достават сите долунаведени документи во Студентскиот сервис (во 

Универзитетскиот кампус во Тетово или во Скопје)  или преку пошта на следнава адреса: 

Тетово: Универзитет на Југоисточна Европа, Бул. Илинден бр.335, 1200 Тетово, Република 

Северна Македонија 

Скопје: Универзитет на Југоисточна Европа, ул. Архиепископ Ангелариј, бр.1, 1000 Скопје 

Република Северна Македонија 

За подетални информации контактирајте со Канцеларијата за упис: 

Тетово: Телефон: +389 44 356 091; +389 44 356 188; и-мејл: admissions@seeu.edu.mk 

Скопје: Телефон: +389 44 356 396; + 389 44 356 397; и-мејл: admissions@seeu.edu.mk 

 ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗА УПИС 

Сите кандидати кои аплицираат во академската 2022/2023 година е потребно да ја достават 

следнава документација: 

1. Пополнет формулар (преку официјалната веб-страница на Универзитетот: 

https://apply.seeu.edu.mk?type=sao02 

2. Уплатница во износ од 1500 денари (25 евра) 

Детали за уплатата во денари: 

Примач: УЈИЕ 

Име на банка: СТОПАНСКА БАНКА 

Број на сметка: 200-0008775390-10 

Детали за уплатата во евра: 

Примач: УЈИЕ 

Име на банка: СТОПАНСКА БАНКА 

Адреса на банка: Бул. М.Тито бб, Тетово 1200, Република Северна Македонија 

Број на сметка: 0009009090 
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IBAN: MK07200000900909026 

SWIFT: STOBMK2X 

3. Лична биографија/мотивационо писмо кое би содржело најмалку 500 збора и во кое треба 

да бидат изложени причините поради кои кандидатот аплицира на Универзитетот на ЈИЕ. 

4. Оригинална универзитетска диплома (нострифицирана) и сите оригинални транскрипти 

(додаток на диплома доколку има) од првиот циклус на студии или нотаризирани копии. 

5. Извод од матична книга на родени. 

6. Фотокопија од лична карта или од пасош. 

ЗАБЕЛЕШКА: Кандидатите кои аплицираат за трансфер во УЈИЕ, освен горенаведените документи 

треба да достават и уверение на положени испити од претходната високо образовна институција. 
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III ТРЕТ ЦИКЛУС НА АКАДЕМСКИ СТУДИИ  (ДОКТОРСКИ СТУДИИ)  

III.1 ДОКТОРСКА ШКОЛА   

Докторските студии  траат три години,  6 семестри, што изнесува  180 ЕCST.  
Бројот на студенти кои се запишуваат на докторски студии  во учебната 2022/2023 година е 
следен: 

 

____________________________ 
(*) Студиската програма е во процес на акредитација. 

(**) Во согласност со Законот за високо образование, бројот на студенти кои се запишуваат на докторски 

студии треба да биде во согласност со бројот на расположливите  (акредитирани) ментори. Тековниот број 
во табелата укажува на предвидениот број студенти кои можат да се запишат за овие студиски програми, 
врз основа на потврдата за акредитирани ментори до октомври 2022 кога ќе биде објавен и точниот број на 
студенти кои можат да се запишат. 

 

III.2 ЗАБЕЛЕШКА  

Универзитетот го задржува правото сите студиски програми кои се нудат во различни кампуси или 
на различни јазици да бидат консолидирани со цел да се реализираат на најдобар можен начин, 
вклучувајќи ја  можноста за комбинирано предавање во различни кампуси, „хибридни“ и „онлајн“ 
предавања.  

УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 

1. Право на запишување имаат студентите кои имаат добиено минимум 300 ЕCTS од првиот и од 

вториот циклус на студии (додипломски и последиплмски студии) и кои се од соодветна 

област, имаат објавено научни трудови и имаат соодветни познавања на  странски јазици. 

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

 

БРОЈ(**)  ЈАЗИК
 ШКОЛАРИНА 

ЗА СЕМЕСТАР

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

Кривично право 3 SQ/MK 1,000 €            

Меѓународно право 5 EN 1,000 €            

ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА

Бизнис-администрација

Економија

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ

Политички науки

Јавна управа и администрација

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Информациски системи и менаџмент* 4 EN 1,000 €            

Компјутерски науки 5 EN 1,000 €            

ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАЗИЦИ, КУЛТУРИ И КОМУНИКАЦИЈА 

Англиски јазик и литература 5 EN 1,000 €            

Медиуми и комуникација* 6 EN 1,000 €            

10
SQ/MK/EN 1,000 €            

10
SQ/MK/EN 1,000 €            
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2. Во случај кога кандидатот го завршил првиот или вториот циклус во област која не е соодветна 

со областа за која се пријавува за стекнување на научното звање од третиот циклус, тогаш за 

евентуалните дополнителни услови на прилагодување на претходните познавања за 

запишување на програмата ќе одлучи комисијата формирана од соодветниот факултет. 

3. Кандидатите кои ги исполнуваат условите од точка 1 и 2, во случај кога бројот на кандидати е 
поголем од бројот предвиден во Конкурсот, ќе се рангираат според  следниве критериуми: 

 30%  од просекот на оценките (според пондерите објавени на правилникот за  упис на 
студенти  во академската 2022/2023 година); 

 20%  од издадени научни трудови;  

 20%  од познавање на странски јазик;  

 30%  од интервјуата со кандидатите.   

4. Просекот на оценките за кандидатите кои првиот и вторит циклус го завршиле во 

Универзитети од државава ќе се евалуира  според рангирањето од Министерството за 

образование и наука на Република Северна Македонија. Универзитетите  рангирани на првите 

пет места ќе добијат 100 % од бодовите  додека секој универзитет  понатаму   ќе биде 

рангиран со  - 5%.  

Просекот на оценките за кандидатите кои првиот и вторит циклус го завршиле во 

Универзитети  во земји од регионот  ќе се евалуира според следново:  

-  Државните универзитети  ќе добијат 100%  од  бодовите од успехот; 

-  Приватните универзитети  ќе добијат 80%  од бодовите од успехот; 

5. Советот на Докторската школа  однапред ќе го оцени просекот на оценки за кандидатите кои 

имаат завршено прв и втор циклус на студии на високо рангирани универзитети, во 

соодветните области, според рангирањето на Универзитетот во Шангај.  

6. Кандидатите кои дипломирале на универзитети надвор од Република Северна Македонија 

според Законот за високото образование се обврзани во рок од една година да ги 

нострифицирaат дипломите (од прв и втор циклус) во Министерството за образование на РСМ, 

а за таа цел ќе имаат административна поддршка од Студентскиот сервис на Универзитетот. 

Важно: Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија 

нострифицира само диплома добиена од акредитирана програма. 

 ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИЦИ 

1. Приоритет за упис на програмите кои се нудат ќе има познавањето на англискиот јазик. 

2. Сите апликанти  ќе го полагаат институционалниот тест по англиски јазик од Јазичниот центар 

на УЈИЕ.  Кандидатите ќе бидат навремено информирани за датумите на тестирањето. 

 РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 

Периодот за пријавување на кандидатите од  10 мај 2021 год. до 17 септември  2021 год.  

 ПРИЈАВУВАЊЕ КАНДИДАТИ 

Сите кандидати кои ги исполниле условите предвидени во Конкурсот имаат право да се 

пријавуваат. Кандидатите треба да ги достават сите долунаведени документи во Студентскиот 
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сервис (во Универзитетскиот кампус во Тетово или во Скопје)  или преку пошта на следнава 

адреса: 

Тетово: Универзитет на Југоисточна Европа, Бул. Илинден бр.335, 1200 Тетово, Република 

Северна Македонија 

Скопје: Универзитет на Југоисточна Европа, ул. Архиепископ Ангелариј, бр.1, 1000 Скопје 

Република Северна Македонија 

За подетални информации контактирајте со Канцеларијата за упис: 

Тетово: Телефон: +389 44 356 091; +389 44 356 188; и-мејл: admissions@seeu.edu.mk 

Скопје: Телефон: +389 44 356 396; + 389 44 356 397; и-мејл: admissions@seeu.edu.mk 

 ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗА УПИС 

Сите кандидати кои аплицираат во академската 2022/2023 година е потребно да ја достават 

следнава документација: 

1. Пополнет формулар (преку официјалната веб-страница на Универзитетот : 

https://apply.seeu.edu.mk/?type=sao03 

2. Уплатница во износ од 1500 денари (25 евра) 

Детали за уплатата во денари: 

Примач: УЈИЕ 

Име на банка: СТОПАНСКА БАНКА 

Број на сметка: 200-0008775390-10 

 

Детали за уплатата во евра: 

Примач: УЈИЕ 

Име на банка: СТОПАНСКА БАНКА 

Адреса на банка: Бул. М.Тито бб, Тетово 1200, Република Северна Македонија 

Број на сметка: 0009009090 

IBAN: MK07200000900909026 

SWIFT: STOBMK2X 

3. Лична биографија/мотивационо писмо кое би содржело најмалку 500 збора и во кое треба да 

бидат изложени причините поради кои кандидатот аплицира на Универзитетот на ЈИЕ. 

4. Краток преглед (не повеќе од 500 зборови) на предлог- темата за истражување, полето на 

студии и кратко објаснување за методите на истражување кои ќе се користат (т.е. преглед на 

литература, прашалник, теренска работа, анализа на објавени податоци итн.). 

5. Мотивационо писмо. 

6. Потврда за познавање англиски јазик. 

7. Извод од матична книга на родени. 

8. Фотокопија од лична карта или од пасош. 

9. Оригинална диплома или заверена копија на нотар од првиот и од вториот циклус на студии 

(нострифицирана копија на дипломата надвор од Република Северна Македонија). 

mailto:admissions@seeu.edu.mk
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10. Оригинален транскрипт од првиот и од вториот циклус на студии или нотаризирана 

фотокопија. 


