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Почитувани матуранти,
Уважени пријатели на Универзитетот во Тетово,

Во декември минатата година, нашиот 
Универзитет ја прослави својата 24-годишнина од 
основањето. Во текот на изминатите две децении, 
благодарение на посветеноста и професионалната 
работа на наставниот кадар и благодарение на 
неуморен ангажман на нашите ценети студенти, 
Универзитетот во Тетово прерасна во институција 
со голем образовен кредибилитет. Со тринаесет 
факултети и 64 студиски програми, Универзитетот 
стана симбол на едукација и подготовка на 
студентите со академски степени и стана пример 
за универзитетските центар во регионот и 
пошироко.
Токму затоа, нагласуваме без сомнение дека 
Универзитетот во Тетово чекорил успешно во 
постигнувањето на неопходните стандарди 
за дејноста и мисијата за кои се определи од 
неговото основање. Од година во година расте 
и зајакнува според напредните традиции на 
престижните европски универзитети.
Актуелно, Универзитетот во Тетово, како 
консолидирана високообразовна институција, 
својата дејност ја врши во три циклуси на студии: 
додипломски студии, магистерски и докторски 
студии.
Како раководители на универзитетот, постојано се 
залагавме за подобрување на инфраструктурата, 

Воведна реч на ректорот



за сеопфатни реформи, подобрување на 
квалитетот на академските услуги, подобрување 
на нивото на наставата и истражувањето, 
како и со директна и плодна комуникација со 
студентите и наставниот кадар. Како резултат на 
овој ангажман успеавме да ги исполниме нашите 
цели за повлекување на нови студенти, односно 
зголемување на бројот на оние кои се запишуваат 
во студиските програми кои ги нудиме на сите 
факултети.
Ние континуирано се грижиме да им 
овозможуваме на студентите на одредени 
категории олеснувања или ослободување 
од плаќањата за студии, секогаш имајќи како 
приоритет екселентните студенти, за кои делиме 
студентски стипендии на секоја академска 
година.
Од основањето до денес, за сите направени 
чекори и за сите случувања што се случија, 
Универзитетот во Тетово како најдобар сојузник 
го имаше нашиот народ. Ова ја мотивира 
грижата и посветеноста за непречено негување 
и зачувување на нашите природни односи, кои 
остануваат во функција на меѓусебна соработка, 
во сите околности.  
Покрај соработката на национално ниво, ние 
ја зајакнавме институционалната соработка со 
јавните и приватните универзитети од земјата, 
од Република Албанија и Република Косово, како 
и со престижни универзитети од регионот и од 
светот, со кои потпишавме посебни договори 
за соработка за заеднички работи поврзани со 

наставно-научниот процес.
За овие и многу други работи кои не ги споменавме 
од објективни причини, Универзитетот во Тетово 
денес се смета за важен образовен центар и 
сериозна алтернатива на високото образование 
во Република Северна Македонија, кој гарантира 
квалитетни и признати студии и во странство, кои 
имаат можност да ги следат сите оние кои сакаат 
да студираат во оваа институција, во согласност 
со стандардите што ги бара Европскиот кредит 
трансфер систем и глобалниот пазар на трудот.
Нашиот универзитет сега веќе чекори во третата 
деценија, одлучно, со јасна визија и во духот на 
преродбениците и дејците на образованието, 
просветителите на нашиот народ. 
Затоа, за сите вас кои ќе се запишат на еден од 
нашите факултети и студиски програми кои ги 
нуди нашиот Универзитет, ние се залагаме да 
работиме со посветеност за да ве подготвиме 
професионално и да ве прилагодиме за 
достоинствена конкуренција во националниот и 
меѓународниот пазар на трудот.

Ве очекуваме

Проф. д-р Вулнет Амети
Ректор на Универзитетот во Тетово
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ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРОГРАМА

МАРКЕТИНГ - МЕНАЏМЕНТ

ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС

ФИНАНСИИ И СМЕТКОВОДТСВО

ТУРИЗАМ

МЕЃУНАРОДЕН БИЗНИС

С ECTS

2408

2408

2408

2408

2408

КВАЛИФИКАЦИЈА

Дипломиран економист
по маркетинг- менаџмент
Дипломиран економист 
по економија и бизнис
Дипломиран економист 
по финансии и сметководство

Дипломира менаџер по туризам

Дипломиран економист по
меѓународен бизнис

ПРВ ЦИКЛУС

4
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ПРОГРАМА НАСОКА

Менаџмент на човечки ресурси

Менаџмент

Маркетинг

Маркетинг менаџмент
Менаџмент на туризам и
угостителство

Сметководство и ревизија

Финансии, банки и осигурување

Финансии и сметководство

Бизнис администрација

ЕКОНОМИЈА

С ECTS

2 60

2 60

2 60

4 120

2 60

2 60

2 60

4

2

120

60

КВАЛИФИКАЦИЈА

Магистер по економиски науки од областа
на менаџментот на човечките ресурси
Магистер по економиски науки од
областа на менаџментот
Магистер по економиски науки од
областа на маркетингот
Магистер по економски науки од
областа на маркетинг менаџмент
Магистер по менаџмент во туризам
и угостителство
Магистер по економски науки од областа
на сметководството и ревизијата
Магистер по економски науки од областа:
финансии, банки и осигурување
Магистер по економски науки од областа
финансии и сметководство
Магистер по економски науки од областа на
бизнис администрација (двојна диплома: УТ& НИУ)

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТВТОР ЦИКЛУС
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ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ПРВ ЦИКЛУС

ПРОГРАМА НАСОКА

Наставна

С ECTS

8 240

КВАЛИФИКАЦИЈА

Дипломиран професор по 
албански јазик и книжевност
Дипломиран професор по 
англиски јазик и книжевност
Дипломиран професор по 
германски јазик и книжевност

АЛБАНСКИ ЈАЗИК 
И КНИЖЕВНОСТ
АНГЛИСКИ ЈАЗИК 
И КНИЖЕВНОСТ
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 
И КНИЖЕВНОСТ
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 
И КНИЖЕВНОСТ

РОМАНСКА
ФИЛОЛОГИЈА

Дипломиран професор по 
македонски јазик и книжевност

Француски јазик
и книжевност
Италијански јазик
и книжевност

Дипломиран професор по 
француски јазик и книжевност
Дипломиран професор по 
италијански јазик и книжевност
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ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТВТОР ЦИКЛУС

ПРОГРАМА НАСОКА

Албански јазик
Албанска книжевност

Француски јазик
Француска книжевност

Германски јазик

Англиски јазик
Англиска книжевност
Методологија на 
наставата по  
англиски јазик

С ECTS

2

2

2

2

2

2 60

60

60

60

60

60

КВЛИФИКАЦИЈА

Магистер по албански јазик

Магистер по албанска книжевност 

Магистер по англиски јазик 

Магистер по англиска книжевност

Магистер по настава на
англиски јазик

Магистер по германски јазик

АЛБАНСКИ ЈАЗИК 
И КНИЖЕВНОСТ

АНГЛИСКИ ЈАЗИК 
И КНИЖЕВНОСТ

ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 
И КНИЖЕВНОСТ
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 
И КНИЖЕВНОСТ

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 
И КНИЖЕВНОСТ 

Македонски јазик
Македонска книжевност

Магистер по македонски јазик
Магистер по македонска книжевност 

Магистер по Француски јазик
Магистер по Француска книжевност
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ПРОГРАМА НАСОКА

Наставна 
Професионална

Арапски јазик и книжевност
Турски јазик и книжевност

Наставна 

Професионална

Наставна 

С ECTS

8

8

8

8

8

8 240

240

240

240

240

240

КВАЛИФИКАЦИЈА

Дипломиран професор по историја

Дипломиран историчар

Дипломиран психолог

Дип. професор по арапски јазик и книжевност 

Дип. професор по турски јазик и книжевност

Дипломиран етнолог и антрополог

Дипломиран професор по социологија

Дипломиран професор по филозофија

ИСТОРИЈА

ЕТНОЛОГИЈА СО
АНТРОПОЛОГИЈА

ПСИХОЛОГИЈА

СОЦИОЛОГИЈА

ФИЛОЗОФИЈА

ОРИЕНТАЛНА ФИЛОЛОГИЈА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ПРВ ЦИКЛУС
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ПРОГРАМА НАСОКА

Турски јазик и книжевност  
Арапски јазик и книжевност 

S ECTS

2

2

2

2

2

60

60

60

60

60

КВАЛИФИКАЦИЈА

ИСТОРИЈА

ПСИХОЛОГИЈА

СОЦИОЛОГИЈА 

ФИЛОЗОФИЈА

ОРИЕНТАЛНА 
ФИЛОЛОГИЈА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТВТОР ЦИКЛУС

Магистер на науки по историја - насока: 
Средновековна историја 
Магистер на науки по историја –насока: 
Историја на новото време 
Магистер на науки по историја -насока: 
Современа историја 

Магистер по социолошки науки – насока: 
општеството и глобалните проблеми 

Магистер по социолошки науки: 
културолошки студии

Магистер по филозофски науки  од 
областа на современата филозофија

Општеството и 
глобалните проблеми

Културолошки студии 

Современа филозофија  
Современа филозофија 
на англиски јазик 

Mагистер по турски јазик и книжевност

Mагистер по арапски јазик и книжевност 

Магистер по психологија - педагошка психологија

Магистер по психологија - организационапсихологија

Магистер по психологија - клиничка психологија

Средновековна историја 
Историја на новото време
Современа историја

Педагошка 
Организациона
Клиничка
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ПРОГРАМА НАСОКА
Наставна
Професионална

Наставна

Наставна
Биохемија
Професионална
Наставна

Наставна
Аналитичка биохемија
Професионална

Наставна
Професионална

С

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8
8

8

ECTS

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240
240

240

КВАЛИФИКАЦИЈА
Дипломиран професор по информатика
Дипломиран инженер по информатика

Дипломиран инженер по информатика

Дипломиран по Бизнис Информатика

Дипломиран професор по математика

Бачелор од Математика во финансии и бизнис

Дипломиран еколог

Дипломиран инженер по
Телекомуникации и Компјутерски технологии

Дипломиран професор по физика 
и хемија за основни училишта

ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА
во англиски јазик
ИНФОРМАТИКА НА БИЗНИС
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И
КОМПЈУТЕРСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

БИОЛОГИЈА

ГЕОГРАФИЈА 

ЕКОЛОГИЈА

ХЕМИЈА

ФИЗИКА

ФИЗИКА - ХЕМИЈА

МАТЕМАТИКА

ФИНАНСИСКА МАТЕМАТИКА

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ ПРВ ЦИКЛУС

Дипломиран професор по хемија

Дипломиран инженер по хемија

Дипломиран инженер по хемија 
насока: Аналитичка биохемија

Дипломиран професор по физика

Дипломиран инженер по физика

Дипломиран географ

Дипломиран професор по географија 

Дипломиран инженер по биологија 

Дипломиран инженер по биохемија
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ПРОГРАМА НАСОКА С ECTS

2

2
2

2

2
2

2

2

2
4

60

60
60

60

60
60

60

60

60
120

КВАЛИФИКАЦИЈА

Магистер по биологија
+ име на модулот

Магистер по информатика

Магистер по географски науки

Магистер по екологија

Магистер по информатика - Современи Е-Технологии
Магистер по информатика - Систем на бази на податоци

Магистер по информатика
Магистер по информатика

Магистер по математички науки
Магистер по хемија

БИОЛОГИЈА

ГЕОГРАФИЈА
ЕКОЛОГИЈА

ФИЗИКА

МАТЕМАТИКА
ХЕМИЈА

ИНФОРМАТИКА на англиски јазик 

Современи Е-Технологии
Системи на бази на податоци

ИНФОРМАТИКА

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ НАУКИВТОР ЦИКЛУС

Физика на материјали 
Физика на материјали 
на англиски јазик

Биофизика

Општа физика
Теоретска физика

Магистер на науки по физика, 
модул Биофизика
Магистер на науки по физика, 
модул Физика на материјали
Магистер на науки по физика, 
модул Физика на материјали
Магистер на науки по физика, 
модул Општа физика

Ботаника
Зоологија
Биохемија
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ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

ПРВ ЦИКЛУС

ВТОР ЦИКЛУС

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА НАСОКА

С

С

ECTS

ECTS

КВАЛИФИКАЦИЈА

КВАЛИФИКАЦИЈА

6

4

4
2

2

8
8
6
8

180

120

120
60

60

240
240
180
240

Baccalaurea/baccaulaureus по право
Дипломиран во новинарство и медиуми
Дипломиран политиколог
Дипломиран криминалист
Дипломиран политиколог

ПРАВНИ СТУДИИ

ПРАВНИ
СТУДИИ

ПОЛИТИЧКИ 
НАУКИ

НОВИНАРСТВО

НОВИНАРСТВО
ПОЛИТИЧКИ НАУКИ
КРИМИНАЛИСТИКА
ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Меѓународни односи
и европски студии
Меѓународни односи
и европски студии (на англиски јазик)

Магистер по политички науки од  областа на 
меѓународните односи и европските студии
Магистер по политички науки од  областа на 
меѓународните односи и европските студии

Новинарство и медиуми
Новинарство и медиуми

Магистер по новинарство и медиуми 
Магистер по новинарство и медиуми 

Уставно и административно право

Кривично право 
Граѓанско право

Меѓународно право и
меѓународни односи

Магистер по право административна насока

Магистер по право – кривична насока
Магистер по право  – граѓанска насока

Магистер по право меѓународно
право и меѓународни односи
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ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА

ПРВ ЦИКЛУС

ВТОР ЦИКЛУС

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

С

С

ECTS

ECTS

КВАЛИФИКАЦИЈА

КВАЛИФИКАЦИЈА

8

4

8

2
4

240

120

240

60
120

Дипломиран по бизнис администрација

Магистер по бизнис администрација

Дипломиран по јавна администрација

Магистер по бизнис администрација
Магистер по јавна администрација

БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА

БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА

ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА
ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
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ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА НАСОКА

С

С

С

ECTS

ECTS

ECTS

КВАЛИФИКАЦИЈА

КВАЛИФИКАЦИЈА

КВАЛИФИКАЦИЈА

12

6
6
6

4

10

10

360

180
180
180

120

300

300

ОПШТА МЕДИЦИНА

ОПШТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
АКУШЕРСТВО
ФИЗИОТЕРАПИЈА

ФАРМАЦИА

СТОМАТОЛОГИЈА

ФАРМАЦИА

Доктор на медицина

Дипломиран медицинска сестра

Дипломиран акушерство
Дипломиран физиотерапевт

Доктор по дентална медицина

Магистер по фармација

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

ПРВ ЦИКЛУС

ПРВ ЦИКЛУС

ВТОР ЦИКЛУС

Интегрирани студии

Професионални студии

Фармациа Магистер по фармација
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ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

НАСОКА

НАСОКА

С

С

ECTS

ECTS

КВАЛИФИКАЦИЈА

КВАЛИФИКАЦИЈА

8

2
4

6
6

6

8

6

4
4
4

240

60
120

180
180

180

240

180

120
120
120

АРХИТЕКТУРА

АРХИТЕКТУРА

МЕКАТРОНИКА

МЕКАТРОНИКА

ЕКОНОМСКО ИНЖЕНЕРСТВО

ЕКОНОМСКО ИНЖЕНЕРСТВО

ГЕОДЕЗИЈА И 
ГЕОИНФОРМАТИКА
СООБРАЌАЈНО И 
ТРАНСПОРТНО
ИНЖЕНЕРСТВО

ГРАДЕЖНИШТВО

ГРАДЕЖНИШТВО

Проектирање

Bachelor по архитектура 

Bachelor по мекатроника
Bachelor на економско инженерство

Магистер по мекатроника
Магистер по економско инженерство

Дипломиран инженер по 
геодезија и геоинформатика

Инженер по сообраќај 
и транспорт

Градежен инженер 
+ име на насоката

Магистер по градежништво
+ име на модулот

Инженерство за конструкции
Инфраструктура и патишта

Конструктивно градежништво
Инфраструктура и патишта

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕНЕТИ НАУКИ

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕНЕТИ НАУКИ

ПРВ ЦИКЛУС

ВТОР ЦИКЛУС

Магистер по архитектура
Магистер по архитектура
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ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

С

С

ECTS

ECTS

КВАЛИФИКАЦИЈА

КВАЛИФИКАЦИЈА

8

2

6

2

2

240

60

180

60

60

ФИЗИЧКА КУЛТУРА И ЗДРАВСТВО

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

СПОРТ 

СПОРТСКИ НАУКИ
МЕНАЏМЕНТ ЗА СПОРТ
И РЕКРЕАЦИЈА

Дипломиран професор по Физичко и
здравствено образование 

Магистер по физичка култура

Профилизиран спортски тренер по соодветен спорт

Магистер по спортски науки

Магистер по менаџмент за 
спорт и рекреација

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

ПРВ ЦИКЛУС

ВТОР ЦИКЛУС
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ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

С

С

ECTS

ECTS

КВАЛИФИКАЦИЈА

КВАЛИФИКАЦИЈА

6

4

6

6

180

120

180

180

ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

ИСХРАНА

МЕНАЏИРАЊЕ СО КВАЛИТЕТОТ 
И СИГУРНОСТА НА ХРАНАТА

Инженер по прехранбената технологија

Магистер по прехранбена технологија

Инженер по исхрана

Инженер по менаџирање со 
квалитетот и сигурноста на храната

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И ИСХРАНА

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И ИСХРАНА

ПРВ ЦИКЛУС

ВТОР ЦИКЛУС
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ПРОГРАМА НАСОКА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ЗА УМЕТНОСТ ПРВ ЦИКЛУС

ЛИКОВНА
УМЕТНОСТ

МУЗИЧКА
УМЕТНОСТ

ДРАМСКА
УМЕТНОСТ

8

8

8

240

240

240

Педагошко-теоретска
Педагошка
Композиција
Диригирање
Музикологија
Етномузикологија
Вокално- инструментална
Соло пеење
Обоа
Кларинета
Фагот
Тромба
Хорна
Тромбон
Флаута
Пијано
Туба
Виолина
Виола
Виолончело
Контрабас
Гитара
Фис хармоника
Ударни инструменти 

Дипломиран педагог по музика
Дипломиран композитор
Дипломиран диригент
Дипломиран музиколог
Дипломиран етномузиколог

Дипломиран соло пејач
Дипломиран обоист
Дипломиран кларинетист
Дипломиран фаготист
Дипломиран тромбонист
Дипломиран хорнист
Дипломиран тромбонист
Дипломиран флаутист
Дипломиран пијанист
Дипломиран тубаист
Дипломиран виолинист
Дипломиран виолист
Дипломиран виолончелист
Дипломиран контрабасист
Дипломиран гитарист
Дипломиран фис хармоникаш
Дипломиран перкусионист 

Актерство
Театарска режија
Филмска режија
Монтажа 
Камера
Драматургија

Дипломиран актер
Дипломиран театарски режисер
Дипломиран филмски режисер
Дипломиран монтажер 
Дипломиран камерман 
Дипломиран драматург 

Педагошка
Сликарство
Графика
Скулптура
Графички дизајн

Дипломиран педагог по ликовна уметност
Дипломиран сликар по ликовна уметност
Дипломиран графичар по ликовна уметност
Дипломиран скулптор по ликовна уметност
Дипломиран графички дизајнер
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ПРОГРАМА НАСОКА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА

КВАЛИФИКАЦИЈАВТОР ЦИКЛУС

Сликарство
Графика
Скулптура
Графички дизајн

Магистер по ликовна
уметност + име на модул

ЛИКОВНА
УМЕТНОСТ

2 60
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ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

НАСОКА

С

С

С

ECTS

ECTS

ECTS

КВАЛИФИКАЦИЈА

КВАЛИФИКАЦИЈА

КВАЛИФИКАЦИЈА

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА

ПРВ ЦИКЛУС

ВТОР ЦИКЛУС

ПРВ ЦИКЛУС

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
ПРЕДУЧИЛИШНА НАСОКА
ПЕДАГОГИЈА-ПРОФЕСИОНАЛНА
СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО
ЖИВОТИНСКО ПРОИЗВОДСТВО
АГРОБИЗНИС 

Дипломиран професор по одделенска настава
Дипломиран воспитувач по предучилишна настава
Дипломиран педагог
Дипломиран по специјална едукација и рехабилитација

Инженер по растително производство
Инженер по животинско производство
Инженер по агробизнис

8
8
8
8

8
8
8

240
240
240
240

240
240
240

2 60ПЕДАГОГИЈА
Педагогија-дидактички иновации
Педагогија-елементарно образование
Педагогија-менаџмент во образованието

Магистер по педагогија- дидактички иновации
Магистер по педагогија елементарно образование
Магистер по педагогија дидактички иновации
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ECTS КВАЛИФИКАЦИЈАПРОГРАМА

Факултет за физичка култура
֍ Кинезиологија
Филолошки факултет
Лингвистика
֍ Германистика

Факултет за природно-математички науки
Биологија
֍ Биохемија и физиологија
Факултет за мадицински науки
֍ Биомедицина
֍ Институт за екологија и технологија
֍ Животна средина

Правен факултет
Историја на институциите и правната државаs
֍ Историја на државата
֍ Меѓународни односи и 
     историја на дипломатија
֍ Современите политички системи

Економски факултет
Економски науки 
֍ Финансии
֍ Маркетинг
֍ Применета економија

180

180

180
180
180

180

180

180
180
180
180

180

180

180

180
180

Доктор на науки од област на кинезиотерапија

Доктор на науки од област на лингвистика–Германистика

Доктор по општествени науки, поле на социологија, сфера на политичка социологија

Доктор по социјални науки, поле на социологија, сфера на социологија и култура
Доктор по социјални науки, областа на педагогијата - сферата на образовната политика

Доктор на економски науки од област на Финансии 

Филозофски факултет 
Историја
֍ Историја на албанскиот народ 
     Периода на Ново време
֍ Историја на албанскиот народ 
     Периода на Современа историја
֍ Ориентална филологија
֍ Социологија
֍ Педагогија Стратегија за развој на образованието

Стратегија за развој на учење

Доктор на економски науки од област на Маркетинг 
Доктор на економски науки од област на Применета економија 

Доктор на економски науки од област на Маркетинг 

Доктор по биологија - Физиологија и Биохемија

Доктор на науки од област на медицина – Биомедицина 

Доктор на науки од област на животната средина 

Доктор на науки по историја
Истрија на албанскиот народ од период на Ново време
Доктор на науки по историја
Истрија на албанскиот народ од Современ период 

Доктор на правни науки од област на Современи политички системи

Доктор на економски науки од област на Финансии 

ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ

Социополитика
Социокултура
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УПИСИ Прва сесија
26 - 30 август 2019

Втора сесија
10 - 13 септемвре 2019
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УПАТСТВО ЗА АПЛИКАЦИЈА И ЗА ЗАПИШУВАЊЕ2019/20
КАКО СЕ ВРШИ АПЛИКАЦИЈА?

● Пополнете го онлајн формуларот за апликација на www.unite.edu.mk;
● Пратете ги документите на факултетот каде што сте аплицирале на интернет, во рамките на датумите за аплицирање.
● Вршите уплата за апликацијата и доставите потврда во службата за администрација со документите:
►  Уверение за државјанство ;
►  Извод од матина книга на родени;
►  Свидетелство за завршено средно образование;
►  Диплома за завршено средно образование;
►  Потврда за кандидатот дека е на работен однос (за тие кои сакат да студират вонредно);
*За дополнителни документи прочитајте го објавениот конкурс на www.unite.edu.mk
Одговорноста за онлајн апликација сноси самиот кандидат и е предуслов за доставување на документите
во службата за администрација.
Резултатите за прием ќе се објавуваат на веб страницата на универзитетот www.unite.edu.mk.

КАКО СЕ ВРШИ РЕГИСТРАЦИЈА?
Примениот кандидат според конечните резултати  во службата за студентски прашања на факултетот доставува:
● Пријава за регистрација;
● Три фотографии;
● Уплата за прв семестар во износ што е предвиден за квотата на која е примен кандидатот;
● И други уплати за: 
● Индекс, 
● Студентски парламент, 
● Културни и информативни активности на студентите на Универзитетот.
*  Износите што треба да ги уплатите прочитајте ги во конкурсот.
*  Регистрацијата се смета за завршена само ако погоре наведената документација ја доставите  во службата за студентски 
прашања на факултетот.

ВНИМАНИЕ! Што се случува ако сте примени, а не сте извршиле  регистрација 
во предвидениот рок?
● Се смета дека сте се повлекле од студиите и покрај тоа што сте примени. 
● Во наредниот конкурс за упис на студентите Вашето место се објавува дека е слободно. 
● Имате право за повторна апликација  според истите постапки. 
●  Аплицирате само на тие студиски програми каде што има слободни места.
● Не се чува статусот од квотата што сте го имале во претходниот рок.
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УПАТСВО ЗА АПЛИКАЦИЈА И ЗАПИШУВАЊЕ 2019/20

КАКО СЕ ВРШИ РАНГИРАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ?

● Рангирањето на кандидатите во листата се врши врз основа на добиените поени;
● Кандидатот што аплицирал за статус редовен студент, а кој има повисоки поени, влегува во државна квота за толку слободни        
   места колку се предвидени според конкурсот;
● Другите кандидати влегуваат во квотата со самофинансирање, колку што има слободни места за оваа квота според конкурсот;
● По пополнувањето на сите слободни места  другите кандидати остануваат непримени;
● За кандидатите кои аплицираат за вонредно студирање важат правилата кои се наведени погоре;
● По пополнување на бројот на вонредните кандидати  другите остануваат непримени, без оглед на слободните места во државна 
    квота или во квотата за самофинансирање. 

КАНДИДАТИ  КОИ НЕ СЕ ДРЖАВЈАНИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

● Странските државјани при рангирањето не конкурираат со државјаните на Република Северна Македонија;
● Бројот на местата за овие кандидати е ограничен на 20% на ниво на факултет;
● По пополнувањето на предвидениот број на ниво на факултет, другите кандидати не се примаат; 
● По примањето овие кандидати треба да ги регулираат нострификацијата и дозволата за престој
   во Република Северна Македонија.

КОГА СЕ ПОДНЕСУВА ЖАЛБА?

● Во рок од 24 часа по објавување на прелиминарните резултати (онлајн или писмено);
● Доколку името не е објавено во листата (името задолжително треба да се објави без разлика на постигнатиот резултат);
● Доколку поените од успехот погрешно се пресметани;
● Доколку комисијата погрешно ве рангирала  во некоја друга студиска програма; 
● Доколку не ви е јасна причината за непримање, итн.;
● Одговорноста за ненавремено подигнување на одговорот на жалбата ја носи самиот кандидат.

24
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