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Çka duhet bërë para se të aplikoni?
• Lexo me kujdes konkursin e shpallur për pranimin e studentëve në gazetat ditore dhe në
web faqen: www.unite.edu.mk
• Përcaktohu për fakultetin, respektivisht programin studimor që dëshiron të studiosh;
• Përgatit dokumentacionin e nevojshëm për aplikim;
• Shih me kujdes ditët kur duhet të aplikosh;
• Lexo me kujdes datat kur shpallen rezultatet dhe kur bëhet regjistrimi.

Si bëhet aplikimi:
• Plotëso fletëparaqitjen për aplikim me të dhënat tuaja;
(fletëparaqitja merret në hapësirat e fakultetit ku dëshiron të aplikosh)
• Në formular thekso saktë emrin e Fakultetit dhe Programit studimor;
• Rretho statusin e studimeve: i/e rregullt apo me korrespodencë.
• Bëje pagesën e caktuar për aplikim, fletëpagesën e ngjitë në formularin për aplikim;
• Kompleto dokumentacionin:

• Certifikatë nënshtetësie
• Certifikatë të lindjes
• Dëftesat për kryerjen e shkollimit të mesëm
• Diplomën për kryerjen e shkollimit të mesëm
• Vërtetim që dëshmon se kandidati është i punësuar (për atë që dëshiron të studiojë me korrespodencë).

Çka ndodhë nëse nuk e bën aplikimin në rregull:
Komisioni për pranim të studentëve mund t'ju:
• rangojë gabimisht ose do të ndërrojë programin studimor që ke aplikuar;
• ndërrojë statusin e studimeve;
• vendosë në kuotë që nuk ke dëshiruar ;
• të mos shpallet aspak emri në listë për pranimin e studentëve;

Arsyet për mospranimin e kandidatit:
• Pikët e arritura në bazë të suksesit nga shkollimi i mesëm;
• Plotësimi i vendeve të lira me kandidatë me sukses më të mirë ;
• Pikët që arrin kandidati në provim pranues (te ato programe studimore ku pranimi bëhet në bazë të provimit
pranues)
• Nëse nuk ke dhënë maturën shtetërore, me lëndët e duhura eksterne ose keni vetëm maturën shkollore;
• Nëse ke diplomuar jashtë R. Maqedonisë, por je shtetas i RM-së, mirëpo nuk posedon vendim nga Ministria e
Arsimit dhe Shkencës së R. Maqedonisë për pranimin e shkollimit të mesëm;
• Nëse shkollimi i mesëm është trevjeçar;
• Nëse lënda interne nuk është kompatibile me programin e lëndëve që janë paraparë në atë program
studimor, atëherë përparësi kanë kandidatët që kanë lëndën e duhur interne.

Nëse komisioni ka gabuar në rangim atëherë;
• Në afat prej 24 orësh nga momenti kur shpallen rezultatet preliminare duhet,
të dorëzosh një ankesë në Arkivin e USHT-së drejtuar Komisionit Qendror të Universitetit;
• Ankesa duhet të jetë e qartë;
• Komisioni Qendror i shqyrton ankesat dhe sjell vendimin përkatës;

Pse parashtrohet ankesa?
• Nëse emri nuk është i shpallur në listë
(emri duhet detyrimisht të jetë i publikuar pavarësisht rezultatit të arritur);
• Nëse pikët e suksesit janë llogaritur gabimisht;
• Nëse Komisioni gabimisht të ka ranguar në ndonjë program tjetër studimor;
• Nëse nuk e ke të qartë arsyen e mospranimit etj.
• Përgjegjësinë për mospranimin e vendimit për përgjigjen e ankesës në kohën e duhur, e bartë vetë kandidati

Si realizohet rangimi i kandidatit ?
• Radhitja e kandidatit në listë bëhet në bazë të pikëve të fituara;
• Kandidati që ka aplikuar për status të rregullt të studimeve por që ka pikë më të larta, ai hynë në kuotën
shtetërore për aq vende të lira sa parashihet në konkurs;
• Kandidatët tjerë hyjnë me vetëfinancim aq sa ka vende të lira me konkurs për këtë kuotë;
• Pasi të plotësohen të gjitha vendet e lira, kandidatët tjerë mbeten të papranuar;
• Kandidatët që aplikojnë me korrespodencë nuk konkurrojnë në këto dy kuota, por ata konkurrojnë me
kandidatët që aplikojnë me status të studimeve me korrespodencë. Për këtë kategori të kandidatëve vlejnë
rregullat që u theksuan më lartë.
•Pasi të plotësohet numri i kandidatëve me korrespodencë, të tjerët mbeten të papranuar, pavarësisht se
mund të ketë vende të lira në kuotë shtetërore apo vetëfinancim.

Kandidatët që nuk janë shtetas të Republikës së Maqedonisë?
• Shtetasit e huaj gjatë rangimit nuk konkurrojnë me shtetasit e RM-së;
• Numri i vendeve për këto kandidatë është i kufizuar në 10% në nivel të fakultetit.
• Pasi të plotësohet ky numër në nivel të fakultetit, kandidatët tjerë nuk pranohen;
• Pas pranimit këto kandidatë duhet të rregullojnë nostrifikimin dhe lejeqëndrimin në RM.

Si realizohet regjistrimi ?
Kandidati i pranuar në rezultatet përfundimtare, te shërbimi studentor i fakultetit dorëzon:
• Fletëparaqitje për regjistrim;
• Tri fotografi;
• Pagesën e semestrit të I-rë në shumën që është paraparë për kuotën e pranuar;
• Pagesat tjera për: (Shumat që duhet të paguani i lexoni në konkurs)
• Index
• Parlamentin Studentor
• Veprimtaritë informative, kulturore të studentëve të Universitetit
•Regjistrimi përfundon vetëm nëse dokumentacioni i mësipërm dorëzohet te shërbimi studentor.

KUJDES! çka ndodh nëse je pranuar por nuk ke bërë
regjistrim në afatin e caktuar?
• Konsiderohet se ke hequr dorë nga studimet në Universitet edhe pse je pranuar;
• Në konkursin e ardhshëm për pranim të studentëve vendi i juaj shpallet i lirë;
• Ke të drejtë të aplikosh përsëri sipas procedurave të njëjta;
• Aplikon vetëm në ato programe studimore ku kanë mbetur vende të lira;
• Nuk ruhet statusi i kuotës që ke pasur në afatin paraprak;
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