
 
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT | РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

UNIVERSITETI I TETOVËS | УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО 
zyraperarsim@unite.edu.mk, www.unite.edu.mk, tel.: 0389 44 356 507, Tetovë, 1200 

 

 

Во согласнос со член 103 од Законот за високо образование, Статутот на Универзитет во Тетово, Одлуката од Ректорската                  

Управа на седницата одржана на 20.03.2019 со бр. 02-1069/1, Правилникот за условите, критериумите и одредбите за                

запишување студенти на втор циклус студии, врз основа на Одлуктата на Владата на РСМ со број 45-4839/1 од 4.7.2019                   

(Службен весник бр. 139/19), Универзитетот во Тетово објавува: 
 

К О Н К У Р С 

за запишување студенти на втор циклус студии на Универзитет во Тетово, во учебната 2019/20 
 

I. IБрој на студенти: Универзитет во Тетово на втор циклус студии за академската година 2019/20 ќе запише студенти, 

според следниов број: 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
ECTS 

*** 
Научно звање 

Семестар

/ЕУР 

Број на 

студент

и 

Математика 60 
Магистер по математички 
науки 

750 60 

Географија 60 Магистер по географски науки 750 15 

Информатика 60 Магистер по информатика 750 40 

Информатика 120 Магистер по информатика 500 

40 

Информатика (студиска програма на 
англиски јазик) 60 магистер по информатика 750 

Современи Е-Технологии 120 
Магистер по 
информатика-Современи 
Е-Технологии 

500 

Системи на бази на податоци 120 
Магистер по 
информатика-Систем на бази 
на податоци 

500 

Биологија * 60 Магистер по биологија 750 36 

Ботаника  модул   

Зоологија  модул   

Биохемија  модул   

Хемија 60 Магистер по хемија 750 84 

Екологија 60 Магистер по екологија 750  

Физика   750 40 

Биофизика 60 
Магистер по физички науки, 
модул Биофизика 

  

Физика на материалите 60 
Магистер по физички науки, 
модул Физика на материалите 

  

Општа физика 60 
магистер по физика Општа 
физика 

  

Теоретска физика 60 
Магистер по физика Теоретска 
физика 

  

Физика на материалите (студиска 
програма на англиски јазик) 60 

Магистер по физички науки, 
модул Физика на материалите 

750 15 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ECTS Научно звање 
Семестар

/ЕУР 
 

Педагогија   750 60 

Педагогија-дидактички иновации 60 
Магистер по педагогија- 
дидактички иновации 
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Педагогија-елементарно образование 60 
Магистер по педагогија 
елементарно образование 

  

Педагогија-менаџмент во образованието 60 
Магистер по педагогија 
дидактички иновации 

  

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ ECTS Научно звање 
Семестар

/ЕУР 
 

Филозофија   750 10 

Современа филозофија 60 
Магистер по филозофски 
науки од областа на 
современа филозофија 

  

Социологија   750 40 

Општество и глобалните проблеми 60 
Магистер по социолошки 
науки, насока општеството и 
глобалните проблеми 

  

Културолошки студии 60 
Магистер по социологија, 
насока културолошки студии 

  

Историја   750 10 

Историја на средниот век 60 
Магистер по историски 
науки-историја на средниот век 

  

Историја на новиот век 60 
Магистер по историски 
науки-историја на новиот век 

  

Историја на најновиот век 60 
Магистер по историски 
науки-историја на најнов век 

  

Психологија   750 40 

Педагошка психологија 60 
Магистер пo 
психологија-педагошка 
психологија 

  

Клиничка психологија 60 
Магистер пo 
психологија-клиничка 
психологија 

  

Организациона психологија 60 
Магистер пo 
психологија-организациона 
психологија 

  

Ориентална филологија   750 30 

Турски јазик и книжевност 60 
Магистер по турски јазик и 
книженвост 

  

Арапски јазик и книжевност 60 
Магистер по арпски јазик и 
книжевност 

  

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ECTS Научно звање 
Семестар

/ЕУР 
 

Албански јазик и книжевност   750 30 

Албански јазик 60 магистер по албански јазик   

Албанска книжевност 60 
магистер по албанска 
книжевност 

  

Македонски јазик и книжевност   750 25 

Македонски јазик 60 магистер по македонски јазик   

Македонска книжевност 60 
магистер по македонска 
книжевност 

  

Англиски јазик и книжевност   750 40 
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Англиски јазик 60 магистер по англиски јазик   

Англиска книжевност 60 
магистер по англиски 
книжевност 

  

Методологија на наставата по англиски 
јазик 

60 
Магистер по методологија на 
наставата по англиски јазик 

  

Германски јазик и книжевност   750 15 

Германски јазик 60 магистер по германски јазик   

Француски јазик и книжевност   750 10 

Француски јазик 60 магистер по француски јазик   

Француска книжевност 60 
магистер по француска 
книжевност 

  

ФАКУЛТЕТ ЗА УМЕТНОСТИ ECTS Научно звање 
Семестар

/ЕУР 
 

Ликовна уметност   750 40 

Вајарство 60 
Магистер по ликовна уметност 
по вајарство   

Графика 60 
Магистер по ликовна уметност 
по графика   

Графички дизајн 60 
Магистер по ликовна уметност 
по графички дизајн   

Сликарство 60 
Магистер по ликовна уметност 
по сликарство   

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ECTS Научно звање 
Семестар

/ЕУР 
 

Физичка култура   750 45 

Спортски менаџмент и рекреација 60 
Магистер по спортски 
менаџмент и рекреација   

Физичко образование 60 
Магистер по физичко 
образование 

  

Спортски науки 60 Магистер по спортски науки   

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ECTS Научно звање 
Семестар

/ЕУР 
 

Правни студии   500 120 

Граѓанско право 120 
Магистер по право, насока 
граѓанско право 

  

Казнено право 120 
Магистер по право, насока 
казнено право 

  

Управно и уставно право 120 
Магистер по право, насока 
управно-уставно право 

  

Меѓународно право и меѓународни односи 120 
магистер по право, насока 
меѓународно право и 
меѓународни односи и 

  

Новинарство и медиуми 60 
магистер по новинарство и 
медиуми 

750 15 

Новинарство и медиуми 120 
магистер по новинарство и 
медиуми 

500 15 

Политички студии-Меѓународни односи 
и Европски студии 

60 
магистер по политички студии 
од областа на меѓународни 
односи и европски студии 

750 20 
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Политички науки-Меѓународни односи и 
Европски студии 
(студиска програма на англиски јазик) 

60 
магистер по политички студии 
од областа на меѓународни 
односи и европски студии 

750 10 

ЕКОНОМКСИ ФАКУЛТЕТ ECTS Научно звање 
Семестар

/ЕУР 
120 

Менаџмент на човечки ресурси 60 
Магистер по економиски науки 
од областа на менаџментот на 
човечките ресурси 

750  

Менаџмент 60 
Магистер по економиски науки 
од областа на менаџментот 

750  

Маркетинг 60 
Магистер по економиски науки 
од областа на маркетингот 

750  

Маркетинг менаџмент 120 
Магистер по економски науки 
од областа на маркетинг 
менаџмент 

500  

Туризам 60 Магистер во туризам 750  

Сметководство и ревизија 60 
Магистер по економски науки 
од областа на 
сметководството и ревизијата 

750  

Финансии, банки и осигурување 60 
Магистер по економски науки 
од областа : финансии, банки 
и осигурување 

750  

Финансии и сметководство 120 
Магистер по економски науки 
од областа финансии и 
сметководство 

500  

Бизнис администрација - Студиска 
програма за стекнување на заедничка 
диплома од втор циклус на 
универзитетски студии со Northern 
Illinois University (студиска програма на 
англиски јазик) 

60 
Mагистер по економски науки 
од областа бизнис 
администрација 

5000** 50 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРЕХРАНБЕНА 
ТЕХНОЛОГИЈА И ИСХРАНА 

ECTS Научно звање 
Семестар

/ЕУР 
 

Прехранбена технологија 120 
магистер за прехранбена 
технологија 

750 20 

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ECTS Научно звање 
Семестар

/ЕУР 
 

Фармација 120 магистер по фармација 750 30 
ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС 
АДМИНИСТРАЦИЈА-КУМАНОВО 

ECTS Научно звање 
Семестар

/ЕУР 
30 

Бизнис Администрација 120 
магистер по бизнис 
администрација 

500  

Бизнис Администрација 60 
магистер по бизнис 
администрација 

750  

Јавна Администрација 120 
магистер по јавна 
администрација 

500  

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕНЕТИ НАУКИ ECTS Научно звање 
Семестар

/ЕУР 
36 

Градежништво 120 магистер по градежништво + 750  

Конструктивно градежништво  модул   
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Градежништво-инфраструктура и патишта  модул   

Архитектура   750  

Проектирање 120 
магистер по архитектура+ име 
на модулот 

  

Проектирање 60 
магистер по архитектура+ име 
на модулот 

  

Мекатроника 120 магистер по мекатроника 750  

Економско инжинерство 120 
магистер по економско 
инжинерство 

750  

* Студиските програми кои по процес на акредитација, ќе запишуваат студенти само ако             
заврши процесот за акредитација. 
** Врз основа на Одлуката за висината на надоместокот за студирање на Бизнис             
администрација - Студиска програма за стекнување на заедничка диплома од втор циклус            
на универзитетски студии со Northern Illinois University (студиска програма на англиски јазик)            
со бр. 02-5583/1 и договорот, е одредена висината на надоместокот за студирање 

Вкупно 1191 

 

*** 60 ЕКТС-едногодишни студии, 120 ЕКТС-две годишни студии 

Во студиските програми каде наставата ќе се одвива на англиски јазик, кандитатите ќе бидаат интервистирани од соодветна                 

комисија за знаењата по англиски јазик. 
 

II.  УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ  

a). Право за аплицирање имаат кандидатите кои ги исполнуваат следните општи услови: 
 

● Студиите од вториот циклус претставуваат продолжение на основните студии. 

● На вториот циклус универзитетски студии можат да се запишат лицата кои завршиле соодветна студиска              

програма од прв циклус студии и ги исполнуваат сите услови според Законот за високото образование, Статутот на                 

Универзитет во Тетово и Правилникот за постдипломски студии . 

● На вториот циклус на универзитетски студии за стручна специјализација, со траење од 1 (една) година, или два                 

семестари, односно 60 кредити, може да се запишат кандидатите кои имаат завршен прв циклус на соодветните студии за                  

времетраење од 3 години, односно 180 кредити.  

● На вториот циклус универзитетски академски студии со времетраење од 2 (две) години или четири (4) семестари,                

односно 120 кредити, може да се запишат кандидатите кои ги завршиле студиите од првиот циклус на соодветните студии                  

во времетраење од 3 (три) години, односно180 кредити. 

● На вториот циклус универзитетски академски студии со времетраење од 1 (една) година, или два семестари,               

односно 60 кредити, може да се запишат кандидатите кои го завршиле првиот циклус на одделните студии во                 

времетраење од 4 (четири) години, односно 240 кредити. 

● На вториот циклус универзитетски кадемски студии може да се запишат кандидатите кои завршиле некоја друга               

слична студиска програма, после полагањето на диференцијалните испити на студиската програма на која сака да се                

запише, со успехот кој е одреден со став 2. 
● Универзитетот и неговите академски единици одредуваат кои студии се соодветни за запишување на посебни              

студиски програми од II (втор) циклус, како и условите за запишување на кандидатите кои завршиле други студиски                 

програми, различни од програмата во која аплицира. 

● Запишувањето во различна студиска програма од програмата во која дипломирал студентот може да се врши под                

услов кандидатот да ги следел и положил испитите од задолжителните предмети пред комисија од 3 члена. Претседателот                 

на комисијата е потребно да е од поблиската стручна област. Следењето на предавањата од страна на овие кандидати се                   

врши во текот на академската година, додека испитите треба да ги полагаат во јунската сесија. 

● Компатибилноста на првиот циклусуниверзитетски студии за упис на втор циклус универзитетски студии, како и              

дополнителните услови за упис на студии од втор циклус, се одредуваат со акт на академската единица, која организира                  

студии со предлог на студиската програма. 
 

 

б) Странски државјани 

Странските државјани и лицата без државјанство од Република Македонија имаат право за упис на студиите од II (втор)                  

циклус на ист начин, како и државјаните на Република Северна Македонија. 
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в)  Постапка за селекција 

● Право за запишување во прва година на студии од II (втор) циклус кандидатот ги стекнува во согласност со                  

критериумите и условите определени на овој Конкурс, според добиените поени во постапката на  селекција. 

● Под исти услови, предност за запишување имаат кандидатите со повисока пресечна оценка, над 7,5 од               

постигнатиот успех во текот на студиите како и времетраењето на работното искуство за пријавените кандидати за                

вонредно студирање. 

● Конкурсната комисија на единицата, на огласните табли на факултетите го објавува рангирањето од постигнатите              

резултати од првиот циклус универзитетски студии, како и резултатите од проверката на знаења од студиските               

програми во кои таа се спроведува. 

● По објавување на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за упис од страна на Конкурсната комисија на               

единицата, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа преку аркивата или формуларот онлајн.                

Приговорот кандидатот го приложува до Конкурсната комисија на единицата, која ја објавува прелиминарната             

листа. Во спротивно, го губи правото за приговор за понатамошна постапка на жалба на објавените резултати. 

● Комисијата има право да донесе Одлука во рок од 24 часа, од моментот на истекување на предвидениот рок за                   

доставување жалби.  

● Во случај кандидатот да не е задоволен со донесената одлука од страна на Конкурсната комисија на единицата на                  

Универзитетот во рок од 24 часа од денот на објавувањето на Одлуката, од страна на Комисијата, кандидатот има                  

право да поднесе жалба до Централната комисија. Одлуката на Централната комисија е конечна. 

● По истекот на рокот за поднесување приговори и нивното разгледување, Централна универзитетска комисија во              

одредениот факултет објавува Решение за прием на студентите (Конечна ранг-листа), врз основа на која се врши                 

упис на студентите. Примените кандидати, како и тие кои не се примени, по објавувањето на Решението од                 

Централната комисија за прием, немаат право на приговор или жалба.  

● Кандидатите кои на предвидениот временски рок за упис нема да извршат упис, односно нема да ја достават                 

потребната документација за упис, или воопшто нема се пријават на студентските служби на факултетот на кој се                 

примени, ќе се смета дека се откажуваат од уписот. 

● Факултетот на кој и по завршување на првиот рок за упис остануваат непополнети места, вршат упис на студенти                  

во втор и трет уписен рок. 
 

г) Редовни и вонредни студии  

● Студентот на студиите од II (втор) циклус може да се запише како редовен или вонреден студент. 

● Програмата на редовните студиите се однесува на студенти кои имаат можност редовно да ја следат наставата.  

● Академските единици може да организираат вонредни студии, доколку тоа го овозможува студиската програма и              

предметната програма. Вонредни студенти се тие студенти кои студиската програма ја следат делумно (освен              

работата или другите активности кои имаат потреба за специфична програма). 

● Правилата за студирање, како и обврските на вонредните студенти се исти со тие за редовни студенти (упис и                  

регистрација на семестар, следење на предавањата, вежбите, лабораториска работа, подготовка на семинарски            

трудови, практичната работа и друго). 

● Единиците на Универзитетот ја одредуваат (со решение) формата за организирање на наставата и наставните              

активности, обемот и оптовареноста во наставата за вонредните студенти и студентите кои се вклучени во               

програмата за настава од дистанца.  

● Програмата за вонредни студии е посветена на лица кои се во работен однос, и кои поради работните задачи и                   

обврски, или лица кои поради разни причини не се во можност да ја следат наставата редовно. Поради карактерот                  

на студиите времетраењето на програмата за вонредни студии е подолга од таа за редовни студии, а но не е                   

подолга од две академски години. 

● Времетраењето на програмата за вонредни студии ја одредува носителот на студиската програма на одреден              

факултет, во зависност од можностите на вонредните студенти за следење на наставата. 
 

III. Трошоците за редовни и вонредни студии на II (втор) циклус на студии ги сноси самиот студент со самофинансирање на                     

студиите, според одредената сума од I точка на овој Конкурс, како такса за школување. За магистерскиот труд, студентите                  

плаќаат 500 евра и други дополнителни финансиски средства. Средствата за магистерски труд, односно специјализација, ги                

плаќаат пред одбраната на магистерскиот труд, односно специјализацијата и други финанциски обврски, одредени со              

Одлука и Правилник за втор циклус на студии. 

Советот на Ректоратот ќе донесува одлука за минималниот број на запишани студенти, за почеток со настава во                 

соодветната студиска програма.  

mailto:zyraperarsim@unite.edu.mk
http://www.unite.edu.mk/


 
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT | РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

UNIVERSITETI I TETOVËS | УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО 
zyraperarsim@unite.edu.mk, www.unite.edu.mk, tel.: 0389 44 356 507, Tetovë, 1200 

 

 
 

IV.   Рокови за пријавување и упис 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА УПИС НА СТУДЕНТИ             

2019/20 
 I уписен рок  I I уписен рок 

Пријавување на кандидатите  09.09 - 11.10. 2019  28.10 - 01.11. 2019 

Објавување на прелиминарната листа  14 октомври 2019  4.11.2019 

Објавување на одлука за прием на кандидатите  16 октомври 2019  6.11.2019 

Упис на кандидати  16-25.10.2019  6-13.11.2019 
 

 

V. Потребни документи за пријавување 
 

Пријавувањето се врши на Универзитет во Тетово, ул. Илинденска б.б. 1200 Тетово, после пријавата преку формуларот                

онлајн на веб страната: www.unite.edu.mk (Уписи 2019/20). 

Кандидатот е должен да достави пријава за учество на Конкурс за студии од II (втор) циклус во одредениот рок според точка                     

IV на овој Конкурс.  

Во пријавата кандидатот е потребно да ја одреди студиската програма на која конкурира, како и статусот на студии: редовен                   

или вонреден студент.  (доколку со конкурс е определена можноста за вонредно студирање). 

Покрај формуларот за апликација кандидатот треба да ги достави и следните документи:  

● Пријава за упис;  

● Уверение за државјанство и уверение од книгата на родените; 

● Диплома за завршено високо образование  

● Уверение за положените испити со оценки (оригинални). Кандитатите со странска завршено образованиа треба да              

доставуваат екваленција на оцените издадени од МОН; 

● Доказ за акредитација на програмата од универзитетските предходни студии (за странски студенти);  

● Кратка биографија (CV);  

● Потврда за познавање на најмалку еден странски јазик, даден од страна на соодветна образовна институција;  

● Препорака од страна на  професори или научни работници ( доколку ги има); 

● Потврда за работно искуство и видот на работните задачи кои ги извршил во текот на работата, како и барање од                    

работната организација- институција, за упис на постдипломските студии; 

● Список на научни или стручни објавени трудови, или копија од истите (доколку ги има кандидатот);  

● Докази за добиените награди, пофалби, признанија и слично, како и други документи (доколку истите се               

предвидени со акти на наведената институција); 

● Потврда за уплата на: 

● 1050 денари на жиро-сметката на Универзитетот: на име на административни трошоци. 
 

При уписот кандидатите кои се примени, треба да доставуваат:  
 

1.  Пријава за упис (пријавите се земаат во службата за студентски прашања на факултетот на која се запишува)  

2. Три фотографии  ( од кои две на формат 6 x 9 и една на формат 4 x 5 с.м) 

3. Потврда за уплата: 

- 1200 денари, на жиро-сметката на Универзитетот: на име на издавање на индекс. 

- Исплата за семестар. 
 

Сите горенаведени уплати да се реализираат на жиро-сметката на Универзитетот, на следниот начин: 
 

➢ во „назив на примачот“ -  Државен универзитет во Тетово, 

➢ во „банка на примач“ - Народна банка на Р. Македонија, 

➢ во „сметка“ – 100000000063095, 
➢ во „износ“ – износот на финансиските средства што треба да се уплатат, 

➢ во „сметка на буџетски корисник – единка корисник“ –  1600160054 788  25, 

➢ во „приходна шифра и програма“ – 723012  43, а во „начин“ – 2. 

➢ во „повикување на број – задолжување“ - соодветниот број според подолу наведените повикувачки броеви на поодделните                    

факултети: 
 

- 723012 – 01: Економски факултет, 

- 723012 – 02: Правен факултет, 

- 723012 – 03: Факултет за природно-математички науки, 

- 723012 – 04: Факултет за медицински науки, 

- 723012 – 05: Филолошки факултет, 
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- 723012 – 06: Филозофски факултет, 

- 723012 – 07: Факултет за применети науки, 

- 723012 – 08: Факултет за прехранбена технологија и исхрана, 

- 723012 – 09: Факултет за физичка култура, 

- 723012 – 10: Факултет за уметности, 

- 723012 – 11: Факултет за бизнис и администрација 

❖ во „цел на дознака“ - целта на уплатата (пример: административни трошоци,  семестар и др.) 

 

Надворешни плаќања: 
NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 
Emri: Drzaven univerzitet vo Tetovo 
IBAN: MK07 1007 0100 0066 227 
SWIFT BIC: NBRM MK 2X 

Конкурсот ќе биде објавен на интернет- страницата: http://www.unite.edu.mk, Тетово, Јули 2019 
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