Врз основа на чл.103 ст.1 т.3 и чл.149 в.в. чл.135 од Законот за високото образование („Сл.Весник на РМ“ бр.82 од 08.05.2018), согласно Одлуката на
Ректорската Управа донесена на 48-та седница од 22.04.2019 година, ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ - РМ го објавува следниот :

КОНКУРС

за запишување на втор ( II ) циклус академски-постдипломски студии
во академската 2019/2020 година
Се врши упис на вкупно 100 /сто/ студенти во академската 2019/2020 година на Факултетите во состав на Европски Универзитет-РМ, на следните студиски
програми:
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ
ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ-РМ

ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН
ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ-РМ

бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје

бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје

Студиска програма
БИЗНИС МЕНАЏМЕНТ

15

15

слободни места за упис

15

Школарина
(годишна)

Времетраење
Школарина
(годишна)

слободни места за упис

Времетраење

1 година (60 ЕКТС)
Македонски
студенти

1.500 €

Студиска програма
БЕЗБЕДНОСТ
20

АРТ И ДИЗАЈН (3+2)

10

слободни места за упис

ЗДРАВСТВЕН И
ФАРМАЦЕВТСКИ
МЕНАЏМЕНТ

15

АРТ И ДИЗАЈН (4+1)

10

Студиска програма
МАРКЕТИНГ

бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје

Студиска програма

ФИНАНСИИ

ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И
КРИМИНАЛИСТИКА
ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ-РМ

1 година (60 ЕКТС)
2 години (120 ЕКТС)
Македонски
студенти

1.500 €

Странски
студенти

3.000 €

слободни места за упис

Времетраење
Школарина
(годишна)

1 година (60 ЕКТС)
Македонски
студенти

1.500 €

Странски
студенти

3.000 €

Странски
студенти

3.000 €

УСЛОВИ ЗА УПИС
На втор циклус академски - постдипломски студии во
академската 2019/2020 година може да се запишат:
- Лица кои завршиле соодветни студиски програми од
прв циклус;
- Лица кои кои паралелно студираат сродни факултети,
студиски групи или насоки;
- Лица кои имаат активен статус на студент, со премин
од друга високообразовна установа;
- Лица кои завршиле високо образование во странство;
- Лица странски државјани, под исти услови;
НАПОМЕНА : На студиска програма од постдипломски
студии која трае една година и со која се стекнуваат 60
ЕКТС кредити може да се запише само лице кое
завршило додипломски студии во траење од најмалку 4
години и стекнати најмалку 240 ЕКТС кредити.
На студиска програма од постдипломски студии која
трае две години и со која се стекнуваат 120 ЕКТС
кредити може да се запише само лице кое завршило
додипломски-академски студии во траење од најмалку 3
години и стекнати најмалку 180 ЕКТС кредити.
Универзитетот и неговите единици утврдуваaт кои
додипломски студии се соодветни за упис на одделни
студиски програми на постдипломските студии, како и
условите за упис на кандидатите кои имаат завршено
други студиски програми.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
- Диплома за завршено високо образование од прв
циклус;
- Уверение за завршен прв циклус студии;
- Уверение за државјанство;
- Извод од матична книга на родените;
- Доказ за познавање англиски јазик (*за студентите кои
одбрале да посетуваат настава на англ.јазик, ниво Б1);
- 2 /две/ фотографии (3.5x4.5 cm);

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ

1.Нострификација на
диплома од високо
образование

2.ВИЗА и Престој

Оригинал диплома за
завршено високо
• Пополнет формулар за
образование и
ВИЗА/престој
легализирана копија

• Доказ за сместување
(резервација на
Хотел/Хостел,
Договор за закуп на
стан);
• Уверение за
неосудуваност издадено
од надлежен орган,
легализирано;

Оригинално
• 4 фотографии (2
Уверение со
фотогр.3.5x4.5 cm, и 2
оценки/транскрипт и
фотогр.3x3.5 cm)
легализирана копија
Студиски план и
• Доказ дека не се води
програма во
• Доказ дека кандидатот го
кривична постапка,
времетраење на познава јазикот на наставата
легализиран;
студирањето
• Пасош со важност
• Писмо со финансиска
најмалку 3 месеци
гаранција од родител (зав.на
подолго од
Нотар) со извод од сметка планираниот престој
во банка во прилог, како
во Македонија (*и
доказ за доволно средства за
задолжително
студирање и престој
легализирана копија од
Пасошот)
• Уверение за
• Здравствено осигурување здравствена состојба
(ХИВ и Хепатит Ц)

Задолжителен превод на документите на македонски јазик од
овластен судски преведувач и заверка на Нотар.
Во случај кандидатот да одбере асистенција во постапката за
нострификација/Виза/престој од страна на Универзитетот,
потребно е Полномошно (зав.на Нотар).
При аплицирање за упис, до Универзитетот се доставуваат
документите од точка 1 (*во фотокопија доколку претходно се
поднесени до МОН) + доказ дека кандидатот го познава јазикот
на наставата на ниво Б1 (*во оригинал). Нострификација на
дипломата за високо образование/доказ за поведена постапка
пред МОН, е задолжително.
Повеќе информации на веб-страната: www.eurm.edu.mk.

РОКОВИ
Прв уписен рок :
Втор уписен рок :
Трет уписен рок :

01.05.2019 – 30.06.2019
01.07.2019 – 31.08.2019
01.09.2019 – 30.09.2019

ПОСТАПКА ЗА КОНКУРС И УПИС
Кандидатите ги доставуваат документите за упис во
студентска служба на ЕУ-РМ, секој работен ден од
понеделник до петок од 08:00 до 20:00 часот, во
просториите на ЕУ-РМ на бул.„Св.Климент Охридски“
бр.68 Скопје. По секој завршен уписен рок, Конкурсна
комисија врши рангирање на кандидатите и објавува
прелиминарна листа на која кандидатите можат да
поднесат приговор до Ректорската управа. 24 часа по
објавувањето на прелиминарната ранг листа, се одлучува
по евентуално вложените приговори и се објавува
конечна ранг листа. Со секој од пријавените кандидати
ќе се спроведе интервју на следните датуми: 01.07.2019 (I
уписен рок), 02.09.2019 (II уписен рок) и 01.10.2019 (III
уписен рок), во 12:00 часот. Кандидатите при
запишувањето склучуваат Преддоговор за студирање, со
истовремена уплата на депозит.
ЈАЗИК НА НАСТАВАТА
Наставата по студиските програми се изведува на
Македонски и Англиски јазик (*освен на Факултетот за арт
и дизајн, студиска програма Арт и дизајн 4+1, само Македонски
јазик), согласно изборот на студентот.
НАПОМЕНА:

* Студиските програми на Факултетот за економски науки,
Факултетот за арт и дизајн и Факултетот за детективи и
криминалистика, се ре-акредитирани од ОАЕ во 2018 година.
Постапката за добивање Решение од МОН за почеток со работа
на студиските програми, е во тек;

