IZVADOK OD ZAKON ZA VISOKOTO OBRAZOVANIE
Кофинансирање и партиципациjа на студиите
Член 87
Јавен универзитет, на предлог на единица на универзитет може да воведе
партиципација на трошоците на студирање за бројот на студентите чие
финансирање се врши во рамките на бројот на студентите чие образование се
финансира од Буџетот на Република Македонија според мерилата и критериумите
за финансирање од членот 83 став 1 алинеја 3 на овој закон и утврдениот износ на
средства за партиципација, по претходна согласност на Владата на Република
Македонија.
Студентите ја плаќаат партиципацијата во еднакви рати пред почетокот на
секој семестар.
Високообразовната установа нема да наплатува партиципација за:
- деца без родители,
- лица од прв и втор степен на инвалидност,
- воени инвалиди и
- лица растени во домови за напуштени деца.
Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на
Република Македонија.
Јавен универзитет, во рамките на бројот на студентите определен со
конкурсот може да воведе кофинансирање на трошоците за студирање за
студентите чие образование не се финансира од Буџетот на Република
Македонија, по претходна согласност од Владата на Република Македонија.
Студентот кој не ги исполни условите утврдени со правилата на
студирање, утврдени во статутот на јавен универзитет, ги сноси трошоците на
школување чие финансирање не се врши од Буџетот на Република Македонија за
време и на начин утврден во статутот на универзитетот.
Програми за стручно и професионално усовршување
Член 100
Универзитетите и високите стручни школи можат да организираат различни
програми на стручно, односно професионално усовршување имајќи го предвид
концептот за доживотно учење. Таквите програми се организираат заради
усовршување, дополнување, продлабочување и осовременување на знаењето и не
се сметаат за студии во смисла на овој закон. По завршување на програмите за
стручно, односно професионално усовршување се стекнува потврда, односно
сертификат кој го издава универзитетот односно високата стручна школа.
Учесниците во формите за стручно, односно професионално усовршување
немаат статус на студенти.
Формите за стручно, односно професионално усовршување и другите
услови за нивното организирање, како и правата и обврските на лицата кои ги
посетувале се уредуваат со општ акт на универзитетите и нивните единици,
согласно со статутот на универзитетот, односно на самостојната висока стручна
школа.
Покрај програмите за стручно, односно професионално усовршување
универзитетот и неговите единици, односно високата стручна школа можат да
организираат и различни облици на неформално учење како курсеви, летни и
зимски универзитети, школи, работилници и слично, ако тоа не влијае на
изведувањето на студиските програми за стекнување на високо образование.

Услови и начин на запишување на студии
Член 108
На прв циклус универзитетски и стручни студии може да се запише лице кое
положило државна матура или меѓународна матура.
Ако на конкурсот за запишување студенти на прв циклус универзитетски и
стручни студии во првиот уписен рок не се јави доволен број кандидати кои ги
исполнуваат условите од ставот 1 на овој член, право на упис на прв циклус
студии можат да имаат и лицата кои положиле училишна матура во гимназиско
образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно
образование со четиригодишно траење.
На прв циклус универзитетски студии од областа на уметностите може да се
запише лице кое положило државна матура, меѓународна матура или училишна
матура во уметничко образование.
Запишувањето на студии се врши врз основа на јавен конкурс кој го
објавува универзитетот, односно самостојната високообразовна установа кој ги
реализира студиите најмалку пет месеца пред започнувањето на наставата.
Конкурсот за успис содржи: име на високообразовната установа и негова адреса,
назив на студиската програма, место на изведување на студиската програма,
времетраење на студиите, услови за упис, предвиден број на слободни места за
запишување, постапки и рокови за пријавување и за изведување на уписот.
Универзитетот, односно самостојната висока стручна школа ја утврдува
постапката за селекција на кандидатите за упис на начин кој гарантира
рамноправност на сите кандидати без оглед на раса, боја на кожа, пол, јазик, вера,
политичко или друго уверување, етничко, национално или социјално потекло,
имот, раѓање, општествена положба, инвалидност, сексуална ориентација и
возраст.
Универзитетот, односно самостојната висока стручна школа ги утврдува
критериумите врз основа на кои се врши селекцијата и изборот на кандидатите за
упис.
За јавна високообразовна установа конкурсот го објавува универзитетот на
начин определен со статут и по претходна согласност на Владата на Република
Македонија.
За приватна високообразовна установа конкурсот го објавува
високообразовната установа на начинот утврден со нејзиниот статут.
Универзитетот, односно самостојната висока стручна школа одлучува кои
наставни програми за средно образование се соодветни за упис на одделни
академски или стручни студии.
По исклучок, под услови кои ги утврдува високообразовната установа на
студии можат да се запишат и лица без претходно завршено соодветно
образование, ако станува збор за исклучително надарени лица за кои може да се
очекува дека и без завршено претходно образование успешно ќе ги завршат
студиите.
На студиски програми од втор циклус на универзитетски студии може да
се запише лице кое завршило соодветни студиски програми од прв циклус.
Универзитетот и неговите единици утврдуваaт кои студии се соодветни за упис на
одделни студиски програми од втор циклус, како и условите за упис на
кандидатите кои имаат завршено други студиски програми.
Лицето кое завршило стручни студии може да се запише на академски студиски
програми од втор циклус ако тоа е предвидено со акт на универзитетот и неговите
единици кои ги спроведуваат тие студии, односно самостојната висока стручна
школа при што, за запишување може да се пропише полагање на диференцијални

испити.
На докторски студии може да се запише лице кое завршило соодветни студии
од втор циклус. Универзитетот може да постави и други услови за упис на
докторски студии.
Странските државјани се запишуваат на студии под исти услови како и
државјаните на Република Македонија, освен под условите утврдени во ставовите
1, 2 и 3 на овој член, но може, во согласност со одлуките на надлежните државни
органи или високообразовната установа, од нив да се бара плаќање на дел или
полна цена за студиите. На странските државјани може да им се ограничи или
ускрати уписот ако станува збор за студии кои се однесуваат на воено или
полициско образование или студии кои се од интерес за националната безбедност.
Почеток и завршување на студиска година
Член 111
Студиската година почнува на 15 септември, а завршува на 14 септември
следната година и се дели на два семестри, зимски и летен или на три семестри,
со можност наставата да се остварува во циклуси. Почетокот и времетраењето на
наставата по семестри се определува со статутот на универзитететот, односно
самостојната високообразовна установа.
Проверка на знаењето
Член 114
Проверката на знаењето на студентот, по наставните предмети, се врши
континуирано во текот на наставно-образовниот процес и се изразува во поени.
За исполнувањето на обврски за полгање на испитот (по делови или во
целина) студенот може да оствари најмногу 100 поени или да добе позитивна
оценка која се изразува до 10 (десет), при што оценката 5 (пет) означува недоволен
успех.
Проверката на знаењето по одделни наставни предмети се врши на
начините определни во студиската програма и во роковите утврдени со статутот
на
високообразовната установа.
Универзитетот, односно самостојната висока стручна школа го утврдува
начинот на проверка на знаењето и полгањето на испитот.
Завршното оценување задолжително се запишува во индексот или во некој
друг документ и во пријавата за завршно оценување.
Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на
оценките од завршното оценување по сите наставни предмети во текот на
студиите, вклучувајќи го и завршниот испит.
Приговор заради оценка од проверка на знаењето
Член 115
Студент, во рок од 24 часа, може да поднесе приговор до деканот односно
директорот на високообразовната установа, ако не е задоволен од завршното
оценување, односно од оценката, или ако смета дека испитот не е спроведен во
согласност со овој закон и со правилникот на високообразовната установа,
односно
статутот на самостојната висока стручна школа.
Ако деканот утврди дека се исполнети условите од ставот 1 на овој член,

наставникот ќе ја преиспита оценката од завршното оценување. Ако наставникот
не ја преиспита оценката што ја утврдил, студентот испитот го полага пред
тричлена комисија составена од наставници од исто или сродно наставно-научно
подрачје, во наредните 24 часа, наредниот работен ден.
По барање на студентот му се овозможува да го повтори завршното
оценување за повисока завршна оценка по наставен предмет во период од
најмногу
четири месеца од полагањето.
Глава единаесетта
СТУДЕНТИ
Статус на студент
Член 149
Статусот на студент, а со тоа и член на академската заедница се стекнува
со запишувањето на прв, втор и трет циклус на студии на универзитет, односно на
самостојна високообразовна установа.
Статусот на студент се докажува со студентска легитимација.
Права и обврски на студентот
Член 150
Студентот има право на:
- квалитетни студии и образовен процес како што е предвидено со
студиските програми,
- слободно искажување на мислење и ставови во текот на наставата и
другите активности на високообразовната установа,
- право на изјаснување за квалитетот (оценување) на наставата и
наставниците,
- редовно студирање и статус на редовен студент и право на вонредно
студирање и статус на вонреден студент,
- редовно да напредува, да се образува и да го заврши студирањето под
услови кои важеле при уписот,
- запишување и образование под еднакви услови утврдени со закон, статут
и студиска програма,
- учество во управувањето со високообразовната установа согласно со овој
закон и статутот на високообразовната установа,
- заштита на своите права и должности пред органите на
високообразовната установа и
- заштита на личноста на студентот од злоупотреба и на неговото
достоинство.
Студентот има право и да:
- може да напредува и да ги заврши студиите за пократко време отколку
што е предвидено со студиската програма,
-студира истовремено на повеќе студиски програми од различни
специјалности и да изучува дополнителни курсеви,
-ги продолжи студиите на друга високообразовна установа ако
високообразовната установа на која е запишан престане со работа,
-ги користи библиотеката и базите на податоци, просторот, опремата
(учебните помагала), софтверот и друга научна и стручна инфраструктура на
универзитетот и неговите единици, односно на самостојната високообразовна
установа,

- учествува во научно-истражувачката и стручната дејност при што му се
гарантираат авторски, пронаоѓачки и слични права и награди,
- избира и да биде избиран како претставник на студентите во органите на
високообразовните установи,
- користи услуги на студентскиот стандард (сместување, исхрана,
здравствена заштита и друго), градски и меѓуградски превоз според условите
утврдени со закон од вршителите на соодветните дејности,
- ги користи универзитетските објекти за спортска и културна дејност,
-преминува од една на друга високообразовна установа, односно од едни
на други студии и при тоа да ги користи погодностите на кредит системот,
- учествува на работата на студентските организации,
- учествува во формите на организирање на студентските организации
утврдени со статутот на универзитетот,
- ги продолжи студиите што ги прекинал под услови определени со
статутот на високообразовната установа,
- користи распуст не помалку од 60 дена во рамките на една календарска
година,
- добива државни или други стипендии или да користи финансиски кредит
за издршка за време на школувањето,
- остварува соработка со студентите во земјата и во странство и
- остварува и други права согласно со закон и со статутот на
високообразовната установа.
Студентот има обврска да:
- ги исполнува задачите пропишани во студиските програми,
- ги почитува одредбите од овој закон, статутот на високообразовната
установа и другите правни акти на внатрешното уредување,
- ги применува решенијата на органот на управување, ректорот, односно
директорот на самостојната високообразовна установа и
- да дејствува во согласност со студентскиот етички кодекс кој го
подготвува и одобрува високообразовната установа во согласност со студентското
претставување.
Студентите на сите степени на високо образование кои се без родители,
слепи, глуви, инвалиди од прва и втора група, мајки со деца до шест годишна
возраст и хоспитализираните имаат право на посебни погодности утврдени со
статутот на високообразовната установа.
Правата од ставовите 1 и 2 и обврските од ставот 3 на овој член, студентот
на високообразовната установа ги остварува во обем и според условите утврдени
со закон и статутот на високообразовната установа.
Заради заштита на правата на студентите на секој универзитет се формира
студентски правобранител. Надлежноста, изборот и работата на студентскиот
правобранител се утврдува со статутот на универзитетот.
Паралелно студирање
Член 151
Студент може да студира на повеќе студиски програми (паралелно
студирање), по интердисциплинарни или индивидуални студиски програми на една
или повеќе високообразовни установи.
Начинот и условите за студирање од ставот 1 на овој член, поблиску се
уредуваат со статутот на високообразовната установа.

Премин од едни на други студии
Член 152
Во текот на студиите, студентот може да премине од една на друга
студиска програма или од една на друга високообразовна установа, под услови
утврдени со студиската програма, односно статутот на високообразовната
установа
на која студентот преминува.
Студентот кој бил запишан на високооброзовна установа која престанала
со работа има право да ги продолжи студиите на иста или сродна
високообразовна
установа под условите утврдени со овој закон и статутот на високообразовната
установа на која ги продолжува студиите.
Правила на студирање
Член 153
Со статутот на универзитетот, односно на самостојната високообразовна
установа, а поблиску со правилата на единица на универзитетот, односно со
статутот на самостојната високообразовна установа поблиску се регулираат
постапките и правилата особено за:
- студентскиот календар,
- уписните постапки,
- испитниот режим,
- напредувањето, инклузивно со условите за побрзо напредување,
- завршување на образованието,
- преминувањата помеѓу студиските програми,
- повторувањето на годината, односно условното напредување,
- продолжувањето на студиите по прекинувањето,
- паралелно, интердисциплинарно и индивидуално студирање и
- признавање на испитите и другите студиски обврски положени на
различни високообразовни установи.
Со статутот на универзитетот, односно на самостојната високообразовна
установа покрај работите од ставот 1 на овој член, се уредува и:
-видот на документите кои му се издаваат на студентот врз основ на
евиденцијата определена со овој закон,
- постапката за заштитата на правата на студентите,
- органите надлежни за водење на постапките и одлучувањето,
-дисциплинската одговорност и права и должностите на студентите во
дисциплинската постапка и
- други правила поврзани со правата и должностите на студентите.
Престанок на статусот на студент
Член 154
На студентот му престанува статусот на студент во високообразовната
установа според условите и постапката утврдени со статутот на
високообразовната
установа. Статусот од ставот 1 на овој член престанува, ако студентот:
- дипломира,
- не ги заврши студиите во рокот утврден со закон и статутот,
- не го исполни условот за успис во повисока година во роковите утврдени

со статутот и правилата,
- се испише и
- е исклучен.
Статусот од ставот 1 на овој член може да биде обновен според постапката
утврдена со статутот на високообразовната установа, освен ако статусот не
престанал со трајно исклучување. Трошоците за обновување на статусот ги
поднесува студентот.
Дисциплински мерки
Член 155
За повреда на должностите и за неисполнување на обврските, на студент на
додипломски студии може да му се изрече дисциплинска мерка опомена, јавна
опомена и исклучување.
Дисциплинската мерка исклучување се применува за учебната година во
која е изречена.
Дисциплинските мерки ги изрекува комисијата за дицициплински мерки на
соодветната високообразовна установа.
Во составот на дисциплинската комисија еден член делегираат студентите
на високообразовната установа на која е запишан студентот.
Со статутот на универзитетот односно статутот на самостојната висока
стручна школа се определува составот на дисциплинската комисија, начинот и
постапката за утврдување на дисциплинската одговорност, мерките и условите под
кои дисциплинската мерка се изрекува и правото на заштита на студентот.
Постапката за дисциплинската одговорност се спроведува врз начелото на
праведност и сослушување од страна на комисијата за дисициплински мерки.
Учеството на студентите во управувањето
Член 156
Студентите учествуваат во управувањето со високообразовните установи
преку претставниците кои ги избираат во студенскиот парламент на универзитетот,
односно на самостојната високообразовна установа, студентскиот
интеруниверзитски парламент, во органите на високообразовните установи, преку
формите на самоорганизирање или на друг начин според условите утврдени со
закон и статутот на високообразовната установа.
Студенскиот парламент на универзитетот, односно на самостојната
високообразовна установа и студенскиот интеруниверзитски парламент им
овозможуваат на студентите остварување на заедничките интереси како партнери
во процесот на високото образование.
Учеството на студентите во органите на универзитетот, односно на
самостојната високообразовна установа, во студентскиот парламент, прашањата
за
кои рамноправно одлучуваат, бројот, начинот на избор и другите прашања од
значење за остварување на нивните права се уредуваат со статутот на
универзитетот и правилата на единиците на универзитетот, односно со статутот на
самостојната високообразовна установа.
Учеството на студентите во интеруниверзитетскиот парламент, прашањата
за кои рамноправно одлучуваат, бројот, начинот на избор и другите прашања од
значење за остварување на нивните права, поблиску се уредуваат со статутот на
интеруниверзитетскиот парламент.

Член 180
Високообразовните установи ги воведуваат студиските програми за високо
образование и студиските програми за усовршување според овој закон постепено
најдоцна до студиската 2009/10 година. Со воведувањето на студиските програми
според овој закон и со конкурсот не можат да се запишуваат студиски програми
кои не се усогласени со овој закон.
Студентите запишани според студиските програми до денот на влегувањето
во сила на овој закон можат да ги завршат студиите под услови кои важеле при
уписот, но најдоцна во рокот определен за изведување на студиската програма,
продолжен за две години, а студиите на високите стручни школи до истекот на
студиската 2009/2010 година.
Студентите од ставот 2 на овој член кои имаат право на повторување и
заради постепеното воведување на новите студиски програми, не можат да ја
повторуваат годината по студиските програми според кои се запишале, го
продолжуваат и завршуваат студирањето по новите студиски програми.
Одредбите од овој закон со кои се уредуваат циклусите на високото
образование и студиските програми можат да се применуваат со конкурсот за упис
во учебната 2008/09 година.
Член 181
На студентите кои дипломирале според студиски програми до денот на
влегувањето во сила на овој закон, при упис во новите двегодишни магистерски
студиски програми со исто или слично стручно подрачје по правило им се
признаваат студиските обврски во висина од најмнгоу 60 кредити.
На студентите кои дипломирале според студиски програми до денот на
влегувањето во сила на овој закон, при упис за занимања регулирани со
директивите на Европската унија и се вреднувани со 300 кредити или повеќе,
имаат
право на упис на докторски студиски програми според услови утврдени со овој
закон и статутот на високообразовната установа.
На студентите кои дипломирале според студиски програми до денот на
влегувањето во сила на овој закон според студиски програми со кои стекнале
специјализација, ако нивното заедничко студирање не траело најмалку пет години,
при упис во студиските програми од трет циклус се определуваат дополнителни
студиски обврски во опсег од 60 кредити.
На студентите кои дипломирале според студиски програми до денот на
влегувањето во сила на овој закон според студиски програми за стекнување на
магистер за докторскиот студиски програм им се признаваат студиски обврски во
износ од 60 кредити.
Член 182
На лицата кои до 31 декември 1996 година се здобиле со диплома или
други исправи за високо образование, последипломски студии и докторат на науки
стекнати на подрачјето на поранешна Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, им се признава висока стручна подготовка, стручен назив специјалист,
академски степен магистер, односно научен степен доктор на науки, согласно со
одредбите на овој закон.

IZVADOK OD STATUT NA UKIM

VISOKOOBRAZOVNA DEJNOST
Op{ti odredbi
^len 216
Na Univerzitetot se organiziraat studii vo tri ciklusi-stepeni vo
soglasnost so Bolowskata deklaracija.
Po zavr{uvawe na studiite od stav 1 na ovoj ~len, liceto se steknuva so
soodvetna kvalifikacija, soglasno so nacionalnata i so evropskata
ramka na kvalifikacii na visokoto obrazovanie.
^len 217
Studiite na Univerzitetot se ostvaruvaat vrz osnova na akreditirani
studiski programi i spored pravilata za studirawe bazirani vrz
evropskiot sistem za prenos i akumulacija na poeni (ECTS - European
Credit Transfer and Accumulation System).
^len 218
Brojot na steknati EKTS krediti/poeni pretstavuva kvantitativna
merka na rabota i aktivnosti neophodni za uspe{no zavr{uvawe na
studiite.
Dostapnost na visokoto obrazovanie na Univerzitetot
^len 219
Univerzitetot obezbeduva pristap do studiskite programi na
Univerzitetot pod ednakvi uslovi i selekcija na kandidatite za upis, vrz
principot na ramnopravnost na site kandidati, bez ogled na rasa, boja na
ko`a, pol, jazik,vera, politi~ko ili drugo uveruvawe, etni~ko,
nacionalno ili socijalnopoteklo, imot, ra|awe, op{testvena polo`ba,
invalidnost, seksualna orientacija i vozrast.
Prava na stranskite dr`avjani
^len 220
Stranskite dr`avjani mo`at da se zapi{uvaat na studii na
Univerzitetot.
Uslovite se utvrduvaat so akt na Senatot.
Stranskite dr`avjani pla}aat polna cena za studiite.

Zapi{uvawe na lica koi ne zavr{ile ednakvo obrazovanie vo
stranstvo
^len 221
Pravo za zapi{uvawe na trite ciklusi univerzitetski studii imaat i
lica koi ne zavr{ile ednakvo obrazovanie vo stranstvo.
Ocenka za ispolnuvawe na uslovite za zapi{uvawe, odnosno podobnost na
steknatoto obrazovanie vo stranstvo za prodol`uvawe na obrazovanieto,
za sekoj kandidat posebno, vr{i soodvetna komisija na Univerzitetot,
odnosno na edinicata.
Po izvr{enoto vrednuvawe na steknatoto neednakvo obrazovanie vo
stranstvo, komisijata donesuva odluka so koja:
- se utvrduva deka kandidatot gi ispolnuva uslovite za zapi{uvawe,
odnosno za prodol`uvawe na univerzitetskite studii;
- se utvrduva deka kandidatot e potrebno da polaga diferencijalni
ispiti, odnosno delovi od predmetni programi;
- se utvrduva deka kandidatot ne gi ispolnuva uslovite za zapi{uvawe,
odnosno za prodol`uvawe na univerzitetskite studii.
Po~etok i zavr{uvawe na studiska godina
^len 222
Studiskata godina po~nuva na 15 septemvri, a zavr{uva na 14 septemvri
slednata godina i se deli na dva semestra, zimski i leten.
Zimskiot semestar se odviva od 15 septemvri do 31 dekemvri, a letniot
semestar od 1 fevruari do 15 maj.
Univerzitetskiot kalendar za narednata akademska godina go donesuva
Senatot, najmalku 5 meseci pred zavr{etokot na tekovnata akademska
godina i go objavuva preku svoite glasila (oglasna tabla, internetstranica i sl.).
Univerzitetskiot kalendar gi sodr`i ramkovnite odredbi za po~etokot i
krajot na studiskata godina, terminite za odr`uvawe na nastavata,
ispitite i dr`avnite i univerzitetskite praznici.
Vrz osnova na univerzitetskiot kalendar, nastavno-nau~niot, odnosno
nau~niot sovet na edinicite donesuva kalendar za narednata akademska
godina i go objavuva preku svoite glasila, najmalku 3 meseci pred
zavr{uvawe na tekovnata studiska godina.
Prv ciklus na univerzitetski studii
^len 223
Prviot ciklus na studii se ostvaruva soglasno so zakon, ovoj Statut i
Pravilnikot na Univerzitetot za uslovite, kriteriumite i pravilata za
zapi{uvawe i studirawe na prv i na vtor ciklus na studii.
Studentite od prv ciklus na studii imaat pravo da gi zavr{at
zapo~natite studii spored uslovite i studiskata programa na koja se

zapi{ale, najdolgo vo vremeto {to e dvapati podolgo od propi{anoto
traewe na studiite.
Dokolku po istekot na rokot od prethodniot stav studentot ne gi zavr{i
studiite, so odluka na edinicata na Univerzitetot se utvrduvaat
dopolnitelnite uslovi i rokot za koj studentot mo`e da gi zavr{i
studiite.
Dokolku po istekot na rokot nastane izmena na studiskata programa,
studentot mo`e da gi prodol`i studiite po izmenetata studiska programa
vrz osnova na op{t akt na Univerzitetot i na edinicata.
Dokolku po istekot na rokot studiskata programa zgasne, studentot mo`e
steknatite krediti za odredeni predmetni programi da gi prenese na
druga studiska programa i da gi prodol`i studiite vrz osnova na op{t
akt na Univerzitetot i na edinicata.
Vtor ciklus na univerzitetski studii
^len 224
Vtoriot ciklus na studii se ostvaruva soglasno so zakon, ovoj Statut i
Pravilnikot na Univerzitetot za uslovite, kriteriumite i pravilata za
zapi{uvawe i studirawe na prv i na vtor ciklus na studii.
Studentite od vtor ciklus na studii imaat pravo da gi zavr{at
zapo~natite studii spored uslovite i studiskata programa na koja se
zapi{ale, najdolgo vo vremeto {to e dvapati podolgo od propi{anoto
traewe na studiite.
Dokolku po istekot na rokot od prethodniot stav studentot ne gi zavr{i
studiite, so odluka na edinicata na Univerzitetot se utvrduvaat
dopolnitelnite uslovi i rokot za koj studentot mo`e da gi zavr{i
studiite.
Dokolku po istekot na rokot nastane izmena na studiskata programa,
studentot mo`e da gi prodol`i studiite po izmenetata studiska programa
vrz osnova na op{t akt na Univerzitetot i na edinicata.
Dokolku po istekot na rokot od ovoj ~len studiskata programa zgasne,
studentot mo`e steknatite krediti za odredeni predmetni programi da gi
prenese na druga studiska programa i da gi prodol`i studiite vrz osnova
na op{t akt na Univerzitetot i na edinicata.
Postapka za prij ava, ocenka i odbrana na
stru~en, odnosno magisterski trud,
odnosno izrabotka i/ili izvedba na umetni~ko delo
^len 225
Stru~niot trud e samostojna stru~na rabota so koja se sistematiziraat
postojnite znaewa i se pridonesuva za re{avawe na problemi od
praktikata.
Magisterskiot trud e rezultat na samostojna rabota na studentot, so koj
se sistematiziraat postojnite nau~ni znaewa i se pridonesuva za nivniot

natamo{en razvoj.
Magisterskiot trud od oblasta na umetnosta mo`e da bide i izlo`ba na
umetni~ki dela, teatarska pretstava, film, radio ili televiziska
emisija, kompozicija, koncertna ili scenska izvedba na muzi~ko delo,
solisti~ki koncert, a vo arhitekturata i arhitektonski proekt.
^len 226
Prijavata za izrabotuvawe na stru~niot, odnosno magisterskiot trud se
podnesuva do nastavno-nau~niot, odnosno nau~niot sovet po prethodno
dadeno pozitivno mislewe na nastavno-nau~niot kolegium, odnosno od
komisijata za vtor ciklus, po polo`uvaweto na predvidenite ispiti.
Prijavata sodr`i: naslov na temata, obrazlo`enie za nau~nata,
umetni~kata i stru~nata opravdanost na temata, plan za rabota i pregled
na literaturata.
Po predlog na nastavno-nau~niot, odnosno nau~niot kolegium, odnosno
komisijata, naslovot na temata se opredeluva vo ramkite na nau~nata
oblast na koja se izveduvaat magisterskite, odnosno stru~nite studii, a go
potvrduva nastavno-nau~niot, odnosno nau~niot sovet na edinicata.
Naslovot na temata mo`e da bide predlo`en i od kandidatot vo dogovor
so mentorot.
^len 227
Odluka za opredeluvawe na mentorot, po predlog na nastavno-nau~niot
kolegium, odnosno komisijata za vtor ciklus, donesuva nastavno-nau~niot,
odnosno nau~niot sovet.
Mentorot se opredeluva od nastavno-nau~nite i nau~nite rabotnici od
potesnata nau~na, odnosno umetni~ka oblast od koja e prijaven trudot.
Po obrazlo`eno barawe na kandidatot ili mentorot, nastavno-nau~niot,
odnosno nau~niot sovet mo`e da donese odluka za promena na mentorot.
^len 228
Naslovot na prifateniot magisterski trud se objavuva vo Biltenot na
Univerzitetot i na veb-stranicata na edinicata, na makedonski i na
angliski jazik.
^len 229
Po zavr{uvaweto na mentorskata faza, odnosno po izrabotkata na trudot,
studentot dostavuva pet primeroci od stru~niot, odnosno magisterskiot
trud, so barawe da mu se formira komisija za odbrana.
Po obrazlo`en predlog na mentorot za zavr{ena mentorska faza,
nastavnonau~niot, odnosno nau~niot sovet formira komisija za ocenka na
stru~niot,odnosno magisterskiot trud od tri ~lena, vo rok od 45 dena od
denot na dostavuvaweto na trudot.

Komisijata za ocenka na stru~niot, odnosno magisterskiot trud e dol`na
da go pregleda trudot i na studentot pismeno da mu gi dostavi
eventualnite zabele{ki, vo rok od 3 meseci od denot na predavaweto na
trudot.
Komisijata mo`e da mu go vrati na kandidatot trudot so zabele{kite
najmnogu dvapati i da mu opredeli, vo rok od najmnogu tri meseci, da
postapi po niv.
^len 230
Studentot brani stru~en trud najdocna vo rok od {est meseci od denot na
odobruvaweto na temata na stru~niot trud.
Studentot brani magisterski trud najdocna vo rok od edna godina od denot
na odobruvawe na temata na magisterskiot trud.
Po barawe na studentot, edinicata na Univerzitetot mo`e da odobri
prodol`uvawe na rokot za odbrana na stru~niot, odnosno magisterskiot
trud, za vremeto dodeka traele pri~inite za spre~enost za rabota na
stru~niot, odnosno magisterskiot trud. Po istekot na ovoj rok, studentot
gubi pravo da go brani prijaveniot stru~en, odnosno magisterski trud.
^len 231
Komisijata izgotvuva izve{taj vo koj dava ocenka i obrazlo`enie na
trudot, najdocna vo rok od 3 meseci od denot na predavaweto na trudot.
Izve{tajot se dostavuva do nastavno-nau~niot, odnosno nau~niot sovet na
edinicata.
Po usvojuvaweto na izve{tajot, nastavno-nau~niot, odnosno nau~niot
sovet formira komisija za odbrana i go opredeluva denot na odbranata, vo
rok od 15 dena od prifa}aweto na izve{tajot.
^lenovite na komisijata za ocenka na magisterskiot, odnosno stru~niot
trud mo`at da bidat i ~lenovi na komisijata za odbrana.
Kandidatot pismeno se izvestuva za denot na odbranata.
^len 232
Odbranata na trudot e javna i se objavuva na oglasnata tabla na edinicata,
najmalku 7 dena pred denot na odbranata.
^len 233
Po zavr{uvaweto na odbranata na trudot, komisijata za odbrana na trudot
javno ja soop{tuva ocenkata na odbranata na stru~niot, odnosno
magisterskiot trud.
Ocenuvaweto se vr{i so dve opisni ocenki: go odbranil stru~niot,
odnosno magisterskiot trud i ne go odbranil stru~niot, odnosno
magisterskiot trud.
^len 234
Za tekot na odbranata se vodi zapisnik vo koj se vnesuva ocenkata od ~len
233. Zapisnikot go potpi{uvaat ~lenovite na komisijata.

Plan na studiite
^len 248
Studiite se izveduvaat spored plan za realizacija na nastavata, koj, vo
soglasnost so zakon i so pravilata na Univerzitetot, go donesuva
edinicata na Univerzitetot {to ja realizira studiskata programa.
So Planot se utvrduva:
1. nastaven i sorabotni~ki kadar {to }e ja realizira nastavata na
studiskata programa;
2. mesto na izveduvawe na nastavata;
3. po~etok, kraj i vremenska ramka za izveduvawe na nastavata;
4. oblici na nastavata (predavawa, seminari, ve`bi, konsultacii,
terenska rabota, proverka na znaewata i dr.);
5. na~ini na polagawe na ispitite, ispitni rokovi i merila za
ispituvawe;
6. popis na literaturata za studiite i polagawe na ispitite;
7. mo`nost za realizacija na studiite na stranski jazik;
8. mo`nost za izveduvawe na studiite po dale~inski pat, kako i
9. drugi va`ni podatoci za uredno izveduvawe na studiskata programa.
Prepora~anata literatura za odredeni predmetni programi i za poedini
predmeti mora da bide usoglasena so obemot i ramkite na programata.
Planot na studiite se objavuva pred po~etokot na nastavata vo odnosnata
akademska godina i e dostapen za javnosta. Planot se objavuva na internet
stranicata na Univerzitetot odnosno na soodvetnata edinica.
Do`ivotno u~ewe
^len 249
Univerzitetot organizira programi na do`ivotno u~ewe, koristej}i
pred sè inovativni metodi i instrumenti za podu~uvawe i u~ewe
(koristewe novi tehnologii, dale~insko u~ewe i sl.) i koristej}i gi
prostorot i opremata na Univerzitetot, koi se na raspolagawe vo vreme
na dnevnata i sedmi~nata nastava.
^len 250
Do`ivotnoto u~ewe gi ima slednive celi:
1. steknuvawe formalna univerzitetska diploma;
2. dobivawe potvrda za uspe{no zavr{uvawe na specifi~ni programi za
obuka (po~etni i kontinuirani), ili
3. nadopolnuvawe ili osve`uvawe na kompetenciite od odredena oblast,
nameneto za porane{ni studenti.
Programite za do`ivotno u~ewe, koi imaat za cel steknuvawe formalna
univerzitetska diploma, mo`at da bidat del od odnosnite redovni
univerzitetski programi no ne mo`at da bidat nivna alternativa.
Sistemot na ocenuvawe na programite za do`ivotno u~ewe isto taka se
bazira vrz EKTS krediti/poeni i rezultati od u~eweto.
Prethodnoto u~ewe, formalno i neformalno, se priznava od strana na
Univerzitetot i na ovie studenti im se dodeluvaat soodveten broj EKTS

krediti, koi }e im poslu`at ili kako osnova za upis na univerzitetska
programa (redovna ili do`ivotna), ili kako element vo ramkite na ovie
programi.
Detalni instrukcii, kriteriumi, standardi i proceduri za programite za
do`ivotno u~ewe se ureduvaat so akt na Senatot.

