Врз основа на член 24 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на
Република Македонија“ број 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/2010, 17/2011 и
51/2011) и Одлуката на Владата на Република Македонија, бр. 51-1038/1 од 23.02.2010
за одобрение за вршење вискообразовна дејност на странската високообразовна
установа Френклин Универзитет, Охајо, Соединети Американски Држави, на
територијата на Република Македонија,
ФРЕНКЛИН УНИВЕРЗИТЕТОТ,
ОХАЈО, СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ
Објавува
Дополнителен

КОНКУРС
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА МАСТЕР СТУДИИ ПО БИЗНИС
АДМИНИСТРАЦИЈА (MBA) НА ФРЕНКЛИН УНИВЕРЗИТЕТОТ, ОХАЈО,
СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ
На мастер студиите по бизнис администрација (MBA) можат да се запишат кандидати
кои завршиле четиригодишни академски студии од прв циклус (240 кредити), односно
додипломски студии.
Документи за пријавување
1. Пријавен лист
2. Уверение за државјанство
3. Диплома или уверение за завршен прв циклус академски универзитетски
студии, односно завршени додипломски студии (преведени на англиски јазик)
4. Додаток на диплома или уверение со положени испити (преведени на англиски
јазик)
5. Мотивациско писмо/пријавен есеј (на англиски јазик)
6. Биографија (на англиски јазик)
7. Две препораки (на англиски јазик)
8. Копија(во колор) од пасош
9. Потврда за познавање на англиски јазик (TOEFL, IELTS- доколку кандидатот не
поседува потврда за познавање на англискиот јазик, се врши проверка на
степенот на познавање на јазикот преку интерен тест спроведен од страна на
Френклин универзитетот)
Краен рок за пријавување: 28.12.2011
Магистерските студии по бизнис администрација (MBA) ќе се реализираат од страна на
Френклин универзитетот во соработка со Универзитетот “Св. Климент Охридски“
Битола, според студиска програма на Френклин универзитетот и правила на студирање
што важат во САД. Наставата ќе се реализира на англиски јазик во просториите на
Економски факултет – Прилеп. По завршувањето на студиите кандидатите добиваат
американска диплома (Master of Business Administration) од Френклин
универзитетот. Во рамките на студиите постои можност за посета, престој или
реализација на дел од студиската програма на Френклин универзитетот во Колумбос,
Охајо.

Оригиналните документи или заверени копии на истите се поднесуваат до Економски
факултет – Прилеп, Френклин универзитет MBA канцеларија, Адреса: ул. “Ѓорче
Петров“ бб, 7500 Прилеп
Информации: тел. 048 402 740 или на
www.franklinmba.eccfp.uklo.edu.mk или www.uklo.edu.mk

Напомена: Овој Конкурс се објавува како дополнение на претходно објавениот
Конкурс со краен рок за пријавување: 21.11.2011. Исто така, напоменуваме дека
според Конкурсот на Министерството за образование и наука на Република
Македонија сé уште има слободни стипендии за сите кандидати што ги
исполнуваат условите на Конкурсот за запишување на втор циклус студии по
бизнис администрација на Френклин универзитетот.
Информациите во врска со стипендиите се достапни на следниов линк:
http://www.mon.gov.mk/konkursimon/913--400-

