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Врз основа на член 110 од Законот за Високото Образование, Статут на УТ, Правилникот за уписни критериуми на прв                   
циклус на студии, Правилникот за системот за трансфер на кредити во академските единици, Одлуката од седницата на                 
Ректорската управа бр. 02-2194/1 одржана на 05.07.2019 и Конкурсот за запишување на студенти на академската               
2019/20, Универзитет во Тетово објавува: 

К О Н К У Р С 
за трансфер и упис на студентите на факултетите и академските единици во УТ за академската 2019/20 година во 

зимскиот семестар 2019/20 
 

I. Трансфер се врши на сите активни студиски програми на матичните Факултети: 
 

1 Природно- математички факултет 7 Правен факултет 
2 Филозофски факултет 8 Економски факултет 
3 Филолошки факултет 9 Факултет за прехранбена технологија и исхрана 
4 Факултет за уметности 10 Факултет за земјоделство и биотехнологија 
5 Факултет за физичка култура 11 Факултет за бизнис администрација-Куманово  
6 Факултет за апликативни науки 12 Педагошки факултет 
13 Факултет за медицинкси науки  

 
 
 

II. Пропишани услови за трансфер на студентите во УТ: 
 

A. Студенти со статус на студент на УТ: 
1. Право на трансфер на студии, во рамка на постоечките академски единици на УТ, имаат сите студенти што                 
имаат индекс на УТ според условите и критериумите одредени со Правилник за студии. 
2. Трансферот се врши само на активните студиски програми на матичните факултети; 
3. После реализација на ЕКТС трансферот, студентот при запишувањето во програмата која се трансферира,             
има обврска да се отпишува од програмата од која се трансферира, според природата на студискта програма и                 
начинот на студирање; 
4. Право на трансфер во рамка на единиците во УТ, можаат да вршат студенти кои имаат завршено најмалку                 
една година или дипломирале и имаат акумулирано ЕКТС кредити, кои можат да се трансферираат на               
одредената студиска прогрма каде аплицира студентот. 
5. Трансферот на ЕКТС кредити може да се реализира и во рамка на насоки при истата студиска програма и меѓу                   
различни план и програма при истата студиска програма. Разликите на предметите ги одредува Координаторот за               
ЕКТС при факултетот и комисијата.  

 

Б     За кандидати од други универзитети: 
1. Трансфер од други Високо образовани институции во Р. Македонија и странство, на една од постоечките               
академски единици на УТ, право на апликација имаат сите студенти што запишале или завршиле најмалку еден                
семестар во друг универзитет или дипломирале на Универзитетот од кој доаѓаат, а останатите обрвски ќе ги                
реализира соодветно статусот на трансферот. 
2. При апликација, задолжително се доставува доказ за акредитација на високо-образовна установа,           
односно факултет или програма од каде се врши трансферот. Комисијата за трансфер може да бара и                
дополнителни документи. 
3. Доказ за нострификација на средно образование од Министерство за образование и наука на РМ              
(странски државјани и државјани на РМ со средно во странство) 
4. Студентот може да изврши трансфер на еден од постоечките факултети и во иста или слична студиска                
програма или насока со факултетите и студиските програми на УТ. Сличноста ја определува комисијата за               
трансфер при факултетот. 

 
 

В. На УТ можат да се запишат и кандидати кои имаат завршено Виша школа или слично. 
 

1. Нивниот трансфер се врши врз основа на истоветноста или сличноста на дадените испити и студиските               
програми од предходното образование. 

 

2. Кандидатите кои ќе извршат трансфер, се запишуваат како студенти со статус на студирање –               
самофинансирање, односно според актуелните тарифи за студиските програми во учебната 2019/20. 
3. На студиски програми каде според Конкурсот за запишувањена студенти има одредено приемен испит,              
кандитатите кои се пријавуваат за трансфер на кредити, имаат обврска да полагат приемен испит кај одредените                
предмети.  
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E. Кандитатите кои ќе се трансферираат на 1, 3, 5 или 7-ти семестар, прво ќе ги запишаат                 

предметите кои не се трансферирани, а потоа и предмети од семестар на кој се              

трансферирани, но не повеќе од 35 ЕКТС вкупно, односно може да запишаат само 35              

ЕКТС според одредените предмети. 

F. Кандитатите кои ќе се трансферираат на 1 семестар, може да ги запишаат само              

предметите од 1 семестар кои не се трансферирани. 

G. На летниот семестар 2019/20, ќе ги запишаат предметите кои не се трансферирани од              

летните семестри, заедно се други предмети од наредниот семестар, но не повеќе од 35              

ЕКТС вкупно.  

H. Запушување на предмети се врши врз онсова на предуслови меѓу предметите. 
 

III. Рокови за аплицирање за трансфер и упис на студентите на летниот семестар 2019/20: 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ТРАНСФЕР И УПИС НА СТУДЕНТИ – 2019/20 Г. - 
Пријавување на кандидатите (пријава во администрација) 2-11.09.2019 
Донесување на прелиминарни одлуки за прием на кандитатот 
(Прелиминарните одлуки ќе бидат доставени на мејл, преку        
истиот со кој кандитатот аплицирал) 

до 13.9.2019 

Приемен испит (само за одредени програми) 14.9.2019 
Донесување на конечни одлуки 48 часа после прелиминарната одлука
Запишување на кандидатите 16-27.9.2019 

** КАНДИТАТИТЕ КОИ НЕМА ДА СЕ ЗАПИШУВААТ ВО ОДРЕДЕНИОТ ПЕРИОД, НЕМААТ ПРАВО ДА ГИ              
ПРОДОЛЖУВААТ СТУДИИТЕ ОД ТРАНСФЕРОТ НА ЕКТС. 

 

IV. Потребна документација за Апликација: 
● ОНЛАЈН АПЛИКАЦИЈА (задолжително) до 11.9.20169. Кандитатите треба да ги наведат и           

предметите според уверение на оценките, на: www.unite.edu.mk (Уписи 2019/20) 
● Пријава за апликација (која може да се добие на Шалтерите на академските единици при УТ); 
● Оригинал од уверенитето за оценките и индексот од Матичниот Универзитет; 
● Доказ за акредитација за единицината од која се трансферира (странски студенти); 
● CV (кратка биографија); 
● Оригинални сведителства од сите одделенија од средно образование (или нотаризирани на нотар) и             

диплома за  завршено средно образование; 
● Извод од матичната книга на родените и уверение за Државјанство (извод или решение); 

● потврда за уплатени: 
● 1050 денари на жиро-сметката на Универзитетот: на име на административни трошоци. (Датумот од             
уплатницата задолжително треба да биде внесена во онлајн формуларот за апликација, а оригиналот ќе се               
доставува во администрација) 
▪ 600 денари за приемен испит (Аркитектура, Физичка Култура, Криминалистика, Уметности, Општа медицина,            
Стоматологија, Фармација). Датум и час на приемен испит е објавен на Конкурс за запишување 2018/19.  

 

Примените кандитати (после донесување/објавување на конечната Одлука), во предвидениот рок треба да            
реализираат запишивање, во спротивно одлуката за трансфер нема да важи.  

 

При запишувањето, примените кандидати ги поднесуваат: 
1. Пријавни листови за запишување (обрасците се подигаат од студентските служби на факултетот на             
кој студентот се запишува) 
2. Исписница од матичниот факултет од каде се врши трансферот; 
3. три фотографии (две 6x9 и една 4x5) 
4. потврда за уплатени; 

a. 100 денари на жиро-сметката на Студентскиот парламент 240190104749495 (Банка на примач: Уни банка Ад               

Скопје): на име на Студентскиот парламент на Универзитет во Тетово (СПДУТ). 

 
▪ 1200денари, на жиро-сметката на Универзитетот: на име на издавање на индекс. 
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▪ 750 денари, на жиро-сметката на Универзитетот: на име: спортски, културни,          
информациски и информативни дејности на студентите на Универзитетот. 
▪ 6000 денари, на жиро-сметката на Универзитетот: на име: трошоци за трансферот. 
▪ Уплатени средства 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  10, 
➢ во „приходна шифра и програма“ – 723019  43, а во „начин“ – 2. 
➢ во „повикување на број – задолжување“ - соодветниот број според подолу наведените повикувачки броеви              
на поодделните факултети: 

 

- 723019 – 01: Економски факултет, 
- 723019 – 02: Правен факултет, 
- 723019 – 03: Факултет за природно-математички науки, 
- 723019 – 04: Факултет за медицински науки, 
- 723019 – 05: Филолошки факултет, 
- 723019 – 06: Филозофски факултет, 
- 723019 – 07: Факултет за апликативни науки, 
- 723019 – 08: Факултет за прехранбена технологија и исхрана, 
- 723019 – 09: Факултет за физичка култура, 
- 723019 – 10: Факултет за уметности, 
- 723019 – 11: Факултет за бизнис и администрација 

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

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

 
Сите кандидати, нивнита документација за апликација и упис треба да ги поднесат на соодветниот Факултет,               
односно студиски програми на УТ на кој се врши трансферот. 
 

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