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Врз основа на член 94 став 1 точка 36, а во врска со член 150 став 2 од Законот за
високото образование („Службен весник на РМ“ број 82/2018 и „Службен весник на РСМ“
број 178/2021) и член 229 од Статутот на Универзитетот, Универзитетскиот сенат на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на 200-та седница одржана на 30.03.2022
година, го донесе следниов

ПРАВИЛНИК
за условите за упис на студиски програми на лицата
кои не завршиле еднакво образование во странство
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
Предмет на уредување
Член 1
Со овој Правилник се уредуваат условите и начинот на запишување на студенти на
прв, втор и трет циклус студии на единиците на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола (во натамошниот текст: Универзитетот), уписот на странски државјани, еднаквото
вреднување на странско образование и постапката за упис на лице кое не завршило еднакво
образование во странство.
УСЛОВИ И НАЧИН НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ
НА ЕДИНИЦИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
Начин на запишување на студиите
Член 2
Запишувањето на студии се врши врз основа на јавен конкурс кој го објавува
Универзитетот, по претходна согласност на Владата на Република Северна Македонија.
Универзитетот ја утврдува постапката за селекција на кандидатите за запишување на
начин кој гарантира рамноправност на сите кандидати без оглед на раса, боја на кожа, пол,
род, јазик, вера, политичко или друго уверување, етничко, национално или социјално
потекло, имот, раѓање, општествена положба, инвалидност, сексуална ориентација и возраст.
Универзитетот ги утврдува условите за упис и критериумите врз основа на кои се
врши селекцијата и изборот на кандидатите за запишување на студиите.
Услови за запишување на студенти на прв, втор и трет циклус студии
Член 3
Право на запишување на прв циклус студии имаат кандидати: кои положиле државна
матура или положиле меѓународна матура или со завршено четиригодишно средно образование,
според прописите кои важеле пред воведувањето на државната матура (пред учебната
2007/2008 г.), како и во учебната 2019/2020 г. кои не полагале државна матура.

Член 4
На втор циклус академски студии во времетраење од една години (60 ЕКТС кредити),
може да се запише само лице кое завршило прв циклус студии - додипломски студии во
траење од најмалку 4 години и стекнало најмалку 240 ЕКТС кредити.
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На втор циклус академски студии во времетраење од две години (120 ЕКТС кредити)
може да се запише лице кое завршило прв циклус академски студии во траење од најмалку
три години и стекнало најмалку 180 ЕКТС кредити.
На втор циклус академски студии кои траат една или две години, можат да се
пријават и запишат и кандидати со завршени најмалку четиригодишни универзитетски
(додипломски) студии според студиски програми пред воведувањето на ЕКТС.
На втор циклус академски студии не може да се запише лице со завршен прв циклус
стручни студии.
На втор циклус стручни студии (специјалистички студии) може да се запише лице кое
завршило прв циклус стручни или академски студии со времетраење од најмалку три години
(180 европски кредити).
Член 5
На трет циклус-докторските студии може да се запишат:
• Кандидати кои завршиле соодветни академски студии од втор циклус, односно
постдипломски студии, имаат остварено минимум 300 европски кредити од
првиот и вториот циклус на студии (додипломски и постдипломски студии)
збирно;
• Кандидати кои магистрирале на соодветни студиски програми за постдипломски
студии со коишто се стекнале со звање Магистер, пред воведувањето на ЕКТС.
Упис на странски државјани
Член 6
Студентите странски државјани се запишуваат на студии на единиците на
Универзитетот под исти услови како и државјаните на Република Северна Македонија и
плаќаат школарина во висина утврдена од страна на Универзитетот.
Еднакво вреднување на странско образование
Член 7
Се смета дека условите за запишување на трите циклуси студии од членовите 3, 4 и 5
на овој Правилник, ги исполнуваат и лицата кои завршиле соодветно образование во
странство.
Право на запишување на трите циклуси студии имаат и лица кои не завршиле еднакво
образование во странство.
ПОСТАПКА ЗА УПИС НА ЛИЦЕ КОЕ НЕ ЗАВРШИЛО
ЕДНАКВО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СТРАНСТВО
Постапка за упис
Член 8
Постапката за упис на лице/кандидат на прв циклус студии на Универзитетот, се води
на единицата на Универзитетот.
Конкурсната комисија на единицата утврдува дека пријавениот кандидат завршил
еднакво образование во странство, врз основа на поднесеното Решение/а за нострификација и
за еквиваленција на свидетелството/та стекнато/и во странство, издадено/и од
Министерството за образование и наука.
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Член 9

Постапката за упис на лице/кандидат на втор и трет циклус студии на Универзитетот,
се води на Универзитетот.
Доколку Конкурсната комисија на единицата, врз основа на Решението за признавање
на странска високообразовна квалификација издадено од Министерството за образование и
наука, утврди дека кандидатот не завршил еднакво образование во странство, пријавата со
потребната документација ја доставува до Ректоратот на Универзитетот, во утврдените
термини за пријавување по Конкурсот.
Оценка за исполнетоста на условите за упис на кандидат кој не завршил еднакво
образование во странство врши Комисија на Универзитетот, составена од 5 (пет) члена, во
состав: проректор за настава, проректор за наука, продекан за настава/заменик директор и
два наставници од единицата каде се пријавил кандидатот.
Комисијата од став 3 на овој член, ја формира Ректорската управа во рок од 3 (три)
дена по истекот на рокот за пријавување на кандидати утврден во соодветниот Конкурс.
Комисијата е должна да спроведе постапка, во рок од најмногу 3 (три) дена од денот
на формирањето и да изврши оценка за исполнетоста на условите за упис на конкретниот
кандидат кој нема завршено соодветно образование во странство.
Член 10
Комисијата од членот 9 на овој Правилник, врши увид во целокупната документација,
имајќи ги во предвид потребните услови за упис, врши вреднување и одлучува дека
кандидатот:
 ги исполнува условите за запишување на студии,
 има потреба да полага диференцијални испити,
 не ги исполнува условите за запишување.
Одлуката се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на
Комисијата.
Одлуката од Комисијата се доставува до Конкурсната комисија на единицата.
Член 11
Во рок од 3 (три) дена од денот на приемот на Одлуката за утврдени неисполнети
услови за запишување, кандидатот има право на жалба до Ректорската управа, која одлучува
во рок од 3 (три) дена од денот на приемот на жалбата.
Одлуката по жалбата на Ректорската управа е конечна.
Влегување во сила
Член 12
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.

_________________________
Проф.д-р Пеце Николовски
Претседател на Сенат
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